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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Via Teams alt Kommunhuset, 2020-11-30, kl. 18:00 – 20:30. 
Ajournering kl. 19:50 – 20:00 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista. 
 

Övriga deltagare: Kåre Olsson, revisor 
Marie Ehlin, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Joep Meens (MP) och Anders Johansson (V) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 80 - 104 

 ______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 

 

 ______________________________________ 

Joep Meens, justerare         Anders Johansson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2020-11-30 

Överklagningstid: 2020-12-10 - 2020-12-31 

Anslaget sätts 
upp: 

2020-12-10 Anslaget tas ner: 2021-01-01 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 80  

 

Informationsärenden 

1. Information från kommunstyrelsens 

ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael 

Thalin (C) informerar om följande: 

Yttrande om vägplan E45 

Kommunstyrelsen har lämnat ett yttrande 

avseende Trafikverkets förslag till vägplan 

E45, Vattnäs – Trunna. Yttrandet innehöll 

synpunkter om bland annat oskyddade 

trafikanter/cykelväg vid Vångsgärde-

Vattnäs, säkring för farligt gods, att 

använda överskottsjord till nyskapande 

och att skapa bättre enheter med liten 

omarrondering för jordbruksmark. I 

yttrandet finns även synpunkter kring att 

säkerställa väganslutningar kopplat till 

besöksnäringen. 

Brandkåren Norra Dalarna 

Det prognosticeras ett underskott om 2 

miljoner kr för kommunalförbundet 

Brandkåren Norra Dalarna. Orsakerna är 

bland annat åtgärder för att uppfylla 

handlingsplaner som kommunerna har 

antagit, satsningar på kompetens-

utveckling, viss pensionsskuld vid 

övergången från kommunen till förbundet. 

Det finns en åtgärdsplan för att minimera 

underskottet men medlemskommunerna 

behöver skjuta till medel till förbundet.   

Covid-19 

Det är liten påverkan i den kommunala 

verksamheten, även om det är något ökad 

sjukfrånvaro bland personalen. Ingen känd 

smitta på äldreboenden eller i övrig 

verksamhet. Kommunen har veckovisa 

avstämningar i olika konstellationer, både 

gemensamma inom länet och kommunen, 

för att samverka och få en lägesbild. Det 

kommer att bli en självtestningsstation vid 

OK KS 2020/00004-4 
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ishallen via Region Dalarna. Orsa kommun 

vidtar även åtgärder för att stötta 

näringslivet, till exempel har företagen 

möjlighet att skjuta upp betalningar till 

kommunen vid behov. 

Beredning för Dalarnas utveckling 

Beredningen är ett samverkansorgan för 

Region Dalarna och länets kommuner i 

regionala utvecklingsfrågor Där har man 

utrett frågan om ett regionalt lantmäteri. 

Utredningen visar att det inte finns några 

juridiska möjligheter att ha ett gemensamt 

lantmäteri.  

Beredningen har också behandlat en 

remiss från Trafikverket om inriktnings-

underlag inför transportinfrastruktur-

planering för perioden 2022 - 2033 och 

2022 - 2037. Viktiga punkter att belysa 

med anledning av remissen är om nya 

stambanor ska ingå eller inte samt att 

många projekt kommer att prioriteras bort 

vid oförändrad ram för statliga 

infrastrukturinvesteringar.  
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§ 81  

 

Mottagande 

1. Medborgarförslag om uppförande av 

parkeringar, Blåtryvägen 

Medborgarförslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2020/00783-1 

2. Medborgarförslag om gatubelysning 

vid Slättbergsvägen 43 och 45 

Medborgarförslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2020/00793-1 

3. Medborgarförslag om öppen 

vattenväg – Lillån 

Medborgarförslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2020/00799-1 
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§ 82 OK KS 2020/00175-13 

 

Policy för dagvattenhantering 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar policyn för dagvattenhantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde samhälle har tillsammans med Miljökontoret, NODAVA AB 
(Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB) och Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en 
policy och riktlinje för dagvattenhantering.   
 
Policyn har sin utgångspunkt i översiktsplanen och VA-policyn. Den ska ge en grund 
för hur kommunen och det kommunala bolaget ska hantera frågor rörande dagvatten, 
såsom exploatering av nya områden, ombyggnationer och förtätningar. Den ska även 
ge en förståelse för hur dagvatten påverkar omgivningen så att de olika förvaltningarna 
har en samsyn och förstår vikten av ett tidigt samarbete. 
 
Riktlinjen talar om hur kommunen och bolaget ska hantera dagvatten inom de olika 
områdena såsom översiktsplan, detaljplan, vid bygglov, anläggning av vägar och 
parkeringsplatser.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet om både policy och riktlinjen för 
dagvattenhantering för att ytterligare inhämta synpunkter på förslagen (11 maj 2020, § 
57). Yttranden från Orsa Vatten och Avfall AB, Miljönämnden och 
Stadsbyggnadsförvaltningen har därefter inkommit. Synpunkter från dessa har 
bearbetats och ledde till justeringar i både policyn och riktlinjen.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-08-27. 
Förslag till reviderad policy, 2020-08-18. 
Presentation policy dagvattenhantering. 
Yttrande Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-05-13. 
Yttrande Morsa Orsa miljönämnd, 2020-06-03. 
Yttrande Stadsbyggnadsförvaltningen, 2020-06-01. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar policyn för dagvattenhantering. 

Sändlista 
NODAVA 
Verksamhetsområde samhälle 
Miljökontoret 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 83 OK KS 2020/00042-2 

 

Utbetalning av partistöd 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i 
den kommunala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana 
bidrag, Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en 
gång per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt partistödet 
föregående år och vad som gäller om ett parti upphör att vara representerat i 
fullmäktige. Grundläggande bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725).  
 
Samtliga partier har lämnat in en redovisning hur de har använt partistödet för 
föregående år. Partistödet består av ett grundstöd om 20 000 kr/parti/år samt ett 
mandatstöd om 7 000 kr/mandat/år. Det innebär följande stöd för partierna år 2021: 
 

Parti Partistöd (kr) 
Centerpartiet (13 mandat) 111 000 
Socialdemokraterna (8 mandat) 76 000 
Sverigedemokraterna (3 mandat) 41 000 
Vänsterpartiet (2 mandat) 34 000 
Kristdemokraterna (2 mandat) 34 000 
Moderaterna (2 mandat) 34 000 
Miljöpartiet (1 mandat) 27 000 
Summa 357 000 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-06-10. 
Regler för partistöd. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sändlista 
- 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2020-11-30 
Dokument nr: OK KS 2020/00266-22 

8(34) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 84 OK KS 2020/00738-2 

 

Delårsrapport 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens resultat per den 31 augusti 2020 uppgår till 35 miljoner kr, vilket är ett 
historiskt högt delårsresultat. Koncernresultatet där dotterbolagen ingår är drygt 10 
miljoner kr högre. Anledningen till kommunens höga resultat beror främst på tillskott 
från staten på grund av pågående covid-19 pandemi.  
 
Även prognosen för helåret är historiskt hög där resultatet prognostiseras till 28 
miljoner kr för kommunen och ytterligare nästan 11 miljoner kr i koncernen. Den låga 
investeringsnivån och det höga resultatet har kraftigt förbättrat likviditeten och 
soliditeten i kommunen.  
 
I delårsrapporten finns även en redovisning av kommunens fem övergripande mål som 
ska uppfyllas till år 2020. Kommunen når målen att Orsa 2020 ska vara bland de högst 
rankade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat och bland de 
100 högst rankade kommunerna i SKL:s skolranking. Kommunen når också med råge 
målet att resultatet ska uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 
 
Målet att Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, engagerade, 
friska och nöjda medarbetare är svårbedömt då det inte går att jämföra med tidigare år 
på grund av ändringar i beräkningsunderlagen. Målen att kommunen senast år 2020 
ska erbjuda minst 50 e-tjänster samt uppnå 7 000 invånare bedöms inte bli uppfyllda.  
 
Kåre Olsson, revisor, redovisar bedömningen från kommunens revisorer. De bedömer 
att resultatet avseende mål för god ekonomisk hushållning i delårsrapporten är i 
enlighet med fullmäktiges mål. När det gäller verksamhetsmålen bedömer revisorerna 
att resultatet i delårsrapporten inte är fullt förenlig med målen som fullmäktige 
beslutat om eftersom endast två av fem mål bedöms vara uppnådda.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-10-12. 
Delårsrapport 2020. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020. 
 

Sändlista 
Ekonomikontoret 
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§ 85 OK KS 2019/00765-7 

 

Styrmodell Orsa kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar styrmodellen för Orsa kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En styrmodell hjälper oss att skapa struktur i arbetet och tydliggör hur kommunen leds 
och styrs så att vi gör rätt saker i rätt tid. Styrmodellen ska tydliggöra hur vision, 
övergripande mål och verksamhetsmål hör samman. Den beskriver styrkedjan av 
planering, beslut och uppföljning från vision till kommunplan och verksamhetsplaner 
innehållande ekonomi-, mål- och resultatstyrning.       
 
Dokumentet ska vara stödjande och ledande i planering och uppföljning. Styrmodellen 
får inte bli statisk och måste ses över med jämna mellanrum, till exempel kan 
styrningen utvecklas till att bli mer tillitsbaserad.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-09-25. 
Styrmodell för Orsa kommun. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrmodellen för Orsa 
kommun. 
 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Sändlista 
Ledningsgruppen Orsa kommun 
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§ 86 OK KS 2020/00457-4 

 

Övergripande mål 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta de övergripande målen: 
 

Vision          

Övergripande mål         

        

 Utfall Mål   

 2018 2019 2020 2021 2022 Enhet Ansvar 

I Orsa skapar vi med människor, inte för 

Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen 43 43   45* 48* index SU/KS 

I Orsa finns livskvalitet   

 Antal invånare ska öka till 7000 6892 6911   6960 6980   SU/KS 

Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun 62 61   63* 65* index SU/KS 

I Orsa gör vi saker möjliga   

Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter 55 54   56* 58* index SU/KS 

Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat  206 80 83 >75 >50   SA/KS 

Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till 
minst 1,5 % av skatteintäkterna       1,5 1,5 % EK/KS 

*= Nöjd Region-index, Nöjd Inflytande-index, undersökningen görs om varför mätvärdena är preliminära. 
 

Reservation  

Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Orsa kommuns styrmodell beslutar kommunfullmäktige varje mandatperiod om 

de övergripande mål som kommunkoncernen ska arbeta mot och uppnå under 

perioden med utgångspunkt ur visionen. De övergripande målen utgör den politiska 

viljan och anger färdriktningen för kommunen.   

Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar beslut om sina verksamhetsmål. 

Utskotten bereder målarbetet till kommunstyrelsen. Med anledning av att både 

visionen och styrmodellen är ny föreslås övergripande mål och verksamhetsmål att 

revideras. 

Förslag till övergripande mål är: 

• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.   

• Antal invånare ska öka till 7000. 

• Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun.  

• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.  

• Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat. 
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• Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av 

skatteintäkterna. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-09-23. 

Förslag till övergripande mål samt verksamhetsmål för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de övergripande målen. 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C), med instämmande av Magnus Bjurman (S), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Gunilla Frelin (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande motivering: 

- Det övergripande målet att öka antalet invånare till 7 000 ska ersättas med ett 
mål om ökad planberedskap och ökat bostadsbyggande som kopplas till 
kommunens vision om ”nya hållbara boenden som sticker ut” samt att 
kommunplanen som beskriver målen ska kompletteras med turismfrågor under 
utskottet för samhälle. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Gunilla Frelins yrkande om återremittering 

eller om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige avgör ärendet 

idag. Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att fullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
Ledningsgruppen Orsa kommun  
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§ 87 OK KS 2020/00404-6 

 

Kommunplan inklusive drift- och investeringsbudget 

Beslut 
Kommunfullmäktige: 

1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  

4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  
3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  
4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 tkr år 2021. 

 

Reservation 

Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Olof Herko (S), Anders Rosell (S), 
Gunilla Frelin (M) och Anders Johansson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunplanen anger mål, uppdrag, ekonomiska ramar och grunduppdrag för 
kommunens verksamheter. Kommunplanen bygger på vision Orsa 2050 och nämnd- 
och verksamhetsmål kopplas till visionen.  
 
I dokumentet anges även ekonomiska ramar och budget för 2021. Budgeterat resultat 
och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag 
uppgår respektive år till: 
 
2021: 14 028 tkr motsvarar 3,0% 
2022: 5 459 tkr motsvarar 1,2% 
2023: 4 509 tkr motsvarar 0,9% 
2024: 4 485 tkr motsvarar 0,9% 
 
För budget och perioden 2021 - 2024 motsvarar resultatet 1,50 % av prognostiserade 
skatteintäkter och generella statsbidrag.  
 
I föregående ärende, § 86, har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål. 
 
I början av beslutspunkten gör varje parti som är representerat i fullmäktige ett inlägg 
kring sina tankar om kommunplanen med mål och budget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-10-12. 
Kommunplan med ekonomiska ramar och förslag till budget 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:  

1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  

4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  
3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  
4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 tkr år 2021. 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2020-11-30 
Dokument nr: OK KS 2020/00266-22 

13(34) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C), med instämmande av Bengt-Åke Svahn (KD) och Joep Meens (MP), 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av Anders Rosell (S), Anders Johansson 
(V) och Gunilla Frelin (M), på följande ändringar: 
 

- Sjösätta heltidsresan genom att personalavdelningen tar fram en 
genomförandeplan tillsammans med facken till den 30 augusti 2021 samt att 
inleda de förändringar av scheman och personalförstärkningar som krävs för 
att ställa om från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. 
 

- Budgeten för föreningsstöd tillförs 300 000 kr från medel till KS förfogande 
som en extra satsning 2021 på grund av pandemin samt att se över och höja det 
lokala aktivitetsstödet ("LOK stödet") till föreningarna. 
 

- 350 000 kr tas från medel till KS förfogande för att ta fram och aktualisera 
detaljplaner i Orsa genom inköp av extra resurser före halvårsskiftet 2021. 
 

- 400 000 kr omfördelas till Arbetsmarknadsenheten AME, från KS förfogande 
för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller andra anställningar som leder 
till ett minskat försörjningsstöd i vår kommun.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från 
Magnus Bjurman (S) och finner att fullmäktige beslutar enligt det förstnämnda. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande 
ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans 
yrkande. Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 6 nej-röster (se 
omröstningsbilaga). Därmed finner ordföranden att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 

 

Sändlista 
Ledningsgruppen 

Ekonomikontoret 
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§ 88 OK KS 2020/00739-1 

 

Kommunalskatt 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 är oförändrad; 22:42 per 

skattekrona. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6 
kommunallagen). Orsa kommun har en skattesats om 22:42 per skattekrona sedan 
förra året. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen för 2021 är 

oförändrad; 22:42 per skattekrona. 

 

Sändlista 
Ekonomikontoret 
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§ 89 OK KS 2020/00754-1 

 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen (Kommuninvest Ekonomisk förening) till 

följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 400 kronor per invånare fördelat på 100 kronor per 

invånare och år. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut 

ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  

Sammanfattningsvis beslutade stämman följande: 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman avser åren 2021 till 2024.  

 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av nuvarande medlemmar inte 
har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade 
föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger 
föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den 
medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 

 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. 
Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-10-07. 
Information om kapitalisering från Kommuninvest. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen (Kommuninvest Ekonomisk förening) till 

följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett 
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belopp motsvarande maximalt 400 kronor per invånare fördelat på 100 kronor per 

invånare och år. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut 

ovan. 

Sändlista 
Ekonomikontoret 
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§ 90 OK KS 2020/00741-1 

 

Ägartillskott Orsa Vatten och Avfall AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2020 tillföra Orsa Vatten och Avfall AB  
730 tkr att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB (OVAB) har problem med läckor i ledningssystemet och 
skulle förutom de åtgärder som vidtagits under året behöva leta och utföra ytterligare 
åtgärder. Kostnaden för de åtgärder som utförts uppskattas av bolaget till 200 tkr 
samtidigt som beräknade kostnader för vidare sökning och åtgärdande av läckor 
uppskattas till ca 530 tkr. Sammanlagt skulle kostnaderna 2020 uppgå till 730 tkr.  
 
Samtidigt så prognostiserar bolaget ett underskott för helåret 2020 med 1 443 tkr i 
delårsbokslutet. Bolaget löste upp sina sista obeskattade reserver under 2019, vilket 
innebär att årets resultat kommer tära på det egna kapitalet. Inför år 2020 uppgår den 
balanserade förlusten i bolaget till 345 tkr vilket innebär att 345 tkr av aktiekapitalet 
om totalt 12 000 tkr var förbrukat.  
 
För att mildra förlusten år 2020 föreslås att kommunen bidrar med 730 tkr till OVAB 
som ett ovillkorat aktieägartillskott. Detta för att bolaget skall kunna täta läckor så fort 
som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-09-28. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att under år 2020 tillföra Orsa Vatten 
och Avfall 730 tkr att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under år 2020. 
 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall AB 
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§ 91 OK KS 2020/00740-1 

 

Avsluta avgift för borgensförbindelse (Orsa Vatten och Avfall 
AB och Orsa Lokaler AB) 

Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2014 i kommunfullmäktige att ta ut en 
borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§ 3) och Orsa Lokaler AB (§ 43) om 0,3% 
på utestående lån med borgen av Orsa kommun och samtidigt ändra i ägardirektiven 
för Orsa Vatten och Avfall AB samt Orsa Lokaler AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift fick ny aktualitet genom 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som gäller från januari 2011. 

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige (§ 3 respektive § 43) att kommunen skulle 
ta ut en borgensavgift om 0,3 % på lån till dotterbolagen för lån som kommunen borgar 
för. Procentsatsen speglade den lägsta möjliga nivån för att inte konkurrensmässigt 
gynna det kommunala bostadsbolaget. 

Orsa kommun beslutade att ta ut en borgensavgift även för Orsa Vatten och Avfall AB 
och Orsa Lokaler AB även om dessa inte är kommunala bostadsbolag. 

Orsa kommun har under några år redovisat ett bra resultat, vilket även gäller för 2020. 
Orsa Vatten och Avfall AB prognostiserar ett underskott för nuvarande år samtidigt 
som bolaget under de två senaste åren löst upp de sista obeskattade reserverna med 
sammanlagt 4,1 mkr för att nå ett resultat i balans. I långtidsprognosen från bolaget 
prognostiseras ökande årliga underskott om inte avgifterna höjs. 

I Orsa Lokaler har resultatet varit bättre och för 2020 prognostiseras ett överskott om 
1,8 mkr. I en långtidsprognos ligger dock resultatnivån mellan -0,5 mkr och +0,5 mkr 
per år. 

I båda dessa dotterbolag kommer det att krävas betydande framtida investeringar som 
innebär ökade kostnader, och som kan innebära lägre resultatnivåer. Därmed föreslås 
att Orsa kommun tar bort borgensavgifterna för dessa två dotterbolag. 

Orsa Vatten och Avfall AB har idag lån om 140 mkr och Orsa Lokaler AB har lån om 
145 mkr vilket motsvarar en årlig borgensavgift om 420 tkr respektive 435 tkr. Dessa 
avgifter kommer att öka rejält då båda bolagen står inför stora investeringar och 
därmed ökade lånebehov. Om borgensavgifterna tas bort innebär det motsvarande 
minskade intäkter för kommunen, vilket vi måste ta hänsyn till i kommunens budget 
och planarbete.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-09-28. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-01-27. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-09-29. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare beslut 
2014 i kommunfullmäktige att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§3) 
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och Orsa Lokaler AB (§43) om 0,3% på utestående lån med borgen av Orsa kommun 
och samtidigt ändra i ägardirektiven för Orsa Vatten och Avfall AB samt Orsa Lokaler 
AB. 

Sändlista 
Orsa Lokaler AB 
Orsa Vatten och Avfall AB 
Ekonomikontoret 
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§ 92 OK KS 2020/00635-2 

 

Förändring av taxa Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna härstammar från 2018 års utredning av 
kommunalförbundet, sedan dess har ingen förändring genomförts.  
 
Behov finns att reglera taxan utifrån: 

• förändrat index 
• förändringar avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för 

utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) 

• taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför krävs 
tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för 
kommunanställda. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-07-27. 
Protokollsutdrag, direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2020-05-14. 
Förändring av taxa 2021, Brandkåren Norra Dalarna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 
 

Sändlista 
BRAND 
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§ 93 OK KS 2020/00809-1 

 

Revidering av ekonomiska riktlinjer avseende 
resultatutjämningsreserven 

Beslut 
Kommunens ekonomiska riktlinjer ändras enligt följande:  
 

- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  
- Ytterligare 20 miljoner kr (ur 2020 års resultat) avsätts till 

resultatutjämningsreserven, varefter den kommer uppgå till 35 miljoner kr.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunens ekonomiska riktlinjer framgår att resultatutjämningsreserven (RUR) 
skall uppgå till maximalt 15 miljoner kr. Anledningen till att kommunen satt ett maxtak 
på reserven grundar sig på inställningen att Orsa kommun inte ska sätta sig i den 
situation att den överhuvudtaget ska behövas. I ett pressmeddelande från SKR den 20 
oktober står följande: 

”SKR föreslår även i en hemställan till regeringen att riksdagen tillfälligt 
ändrar lagstiftningen så att delar av årets överskott kan användas i 
budget och planering under 2021 till 2023, alternativt att användning av 
resultatutjämningsreserven blir friare än med nuvarande regelverk. − 
Extraordinära tider kräver också extraordinära åtgärder. Vi vill därför att 
regeringen ändrar lagen tillfälligt så att de tillskjutna statsbidragen kan 
användas under nästkommande år för att bidra till fortsatt hög kvalitet i 
välfärden och till att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser, säger 
Anders Knape.” 

Även om det är oklart om och i så fall hur regelverket kommer att förändras så föreslås 
att resultatutjämningsreserven utökas till 35 miljoner kr, vilket är fullt möjligt enligt 
2020 års prognostiserade resultat. Orsa kommun har ett positivt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, vilket betyder att kommunen kan avsätta 
hela det resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av 
skatteintäkter samt generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. 

Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-11-02. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  
 
Kommunens ekonomiska riktlinjer ändras enligt följande:  

- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  
- Ytterligare 20 miljoner kr (ur 2020 års resultat) avsätts till 

resultatutjämningsreserven, varefter den kommer uppgå till 35 miljoner kr.  

Sändlista 
Ekonomikontoret 
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§ 94 OK KS 2019/00807-5 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område att gälla från och med 1 januari 2021. 

- Upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45 samt 2013-11-25, § 51. 
 

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd har ett tillsynsansvar enligt strålskyddslagen och enligt denna 
lag har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för tillsyn och 
prövning. Nuvarande taxa är föråldrad och det har skett förändringar i lagstiftningen 
som gör att det finns ett behov av att ändra taxan. 
 
Ändringarna består i: 

- ändrade laghänvisningar 
- ändring från fast avgift för anmälan av solarieverksamhet till timavgift 
- införande av möjlighet att ta ut en avgift för kontrollköp som numera får göras 

enligt strålskyddslagstiftningen. 
 
Motiveringen är att kommunen får, enligt 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 
kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, ta ut avgift för 
kostnader för prövning och tillsyn. 
 
Taxan antogs under hösten 2019 av Mora Orsa miljönämnd och kommunstyrelsen i 
respektive kommun. Därefter beslutade kommunfullmäktige i både Mora och Orsa 
kommuner att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret, reviderat 2020-11-18. 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2019-11-25. 
Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-08-28. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2012-09-24. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2013-11-25. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område att gälla från och med 1 januari 2021. 
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- Upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45. 
 

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

Sändlista 
Miljönämnden 
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§ 95 OK KS 2019/00613-7 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021. 

 
- Upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 

Orsa kommun 2013-11-25 § 54.  

 
- Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timavgiften. 

Timavgiften skall därmed fastställas till 1020 kronor/timme med 
indexuppräkning från 2021. 

 
- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för 
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019.  
 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan antogs under hösten 2019 av Mora Orsa miljönämnd och kommunstyrelsen i 
respektive kommun. Därefter beslutade kommunfullmäktige i både Mora och Orsa att 
återremittera ärendet. Utifrån de frågeställningar som kommit fram har förtydliganden 
om taxan lagts till. Nämnden redovisar även hur taxan ska följas upp och ytterligare 
jämförelsematerial har tagits fram, enligt protokollsutdrag från miljönämnden den 22 
april 2020. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2020-10-01. 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med bilaga 1-3 samt avgiftsnivåer. 
Protokollsutdrag miljönämnden, 2020-04-22. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021.  
 

- Upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 
Orsa kommun 2013-11-25 § 54.  
 

- Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timavgiften. 
Timavgiften skall därmed fastställas till 1020 kronor/timme med 
indexuppräkning från 2021. 
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- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för 
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019.  
 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

Sändlista 
Miljönämnden 
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§ 96 OK KS 2020/00766-1 

 

Justering av avfallstaxan till 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 januari 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB föreslår att avfallstaxan höjs med 10% från och med 1 januari 

2020. Enligt direktiv ska bolaget bedriva sin avfallsverksamhet med beaktande av 

självkostnadsprincipen. Det innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs 

för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna och sköta 

avfallsverksamheten. Kostnaden för verksamheten finansieras genom taxor. Under 

perioden 2010 till 2019 har avfallsavgiften i stort sett varit oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 

Tjänsteutlåtande, 2020-10-08. 

Protokollsutdrag, Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-09-22. 

Skrivelse, NODAVA, 2020-10-14.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avfallstaxan med 10% från och 
med 1 januari 2021. 
 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall AB 
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§ 97 OK KS 2020/00767-1 

 

Justering av VA-taxan till 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 8% från och med 1 

januari 2021 samt att höja brukningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB föreslår en justering av VA-avgifter (anläggningsavgiften och 

brukningsavgiften) med 8% från och med 1 januari 2021. Bolaget står inför stora 

investeringar för att klara framtida vattenförsörjning och omhändertagande av 

spillvattenavlopp, till exempel ombyggnation av Bunk ARV, överföringsledning till 

Grönklitt samt kommunens kommande VA-plan. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 

Tjänsteutlåtande, 2020-10-08. 

Protokollsutdrag, Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-09-22. 

Skrivelse, NODAVA, 2020-10-14. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja anläggningsavgiften med 8% 

från och med 1 januari 2021 samt att höja brukningsavgiften med 8% från och med 1 

januari 2021. 

 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall AB 
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§ 98 OK KS 2019/01283-3 

 

Avveckling av demokratiberedningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla demokratiberedningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige inrättade 2015 en demokratiberedning och förslaget är nu att 

avveckla denna. Syftet med beredningen var att vitalisera fullmäktigemötena. 

Fullmäktiges presidium (ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden) 

kan även ha den uppgiften eftersom de redan idag har möjlighet att lägga upp dessa 

möten på bästa sätt.  

Beredningen har haft ett barn- och ungdomsfokus i sitt arbete. I och med att 

barnkonventionen nu är lag så åligger det samtliga verksamheter att ha dessa frågor på 

agendan. Kommunen har också antagit en barn- och ungdomsstrategi och jobbar på 

flera sätt, till exempel genom de unga kommunutvecklarna, för att driva dessa frågor. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-06. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-09-03. 
Orsa kommuns barn- och ungdomspolitisk strategi 2019 - 2020. 
Protokollsutdrag fullmäktigeberedningar, kommunfullmäktige, 2015-11-23. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-06-24. 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-01-14. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla demokratiberedningen. 
 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) med instämmande av Mikael Thalin (C), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
  

Sändlista 
Demokratiberedningen 
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§ 99 OK KS 2019/01119-7 

 

Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna 

Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkanskommuner tar beslut om att 
underteckna avtalet som då gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun samverkar sedan 2011 med Mora, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro i 
en gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet, 
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Mora kommun är värdkommun. 
 
Det har framkommit behov av att tydliggöra vissa delar i avtalet samt ansvaret för GDPR. 
Avtalet innehåller följande förändringar jämfört med nuvarande avtal:  
 

• Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet och den 
enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och uppdaterats i § 1. 

• Det har tillkommit en ny punkt under nr 6 under § 1 ”Omfattning” som reglerar 
ansvaret för ärendehanteringssystemet. 

• § 3 har tillkommit och behandlar personuppgifter/dataskyddsförordningen och 
hänvisar till en bilaga i avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar. 

• Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan samverkande 
kommuner gällande budgetförslag i § 5. 

• Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och innebär i förslaget en återgång till den 
kostnadsfördelning som gällde i ursprungligt samverkansavtal. Kostnaden utgår 
därmed från respektive kommuns invånarantal per den 31 december. 

• Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och GDPR har lagts till under § 17, ”Avtalstid 
och uppsägning”. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-09-25. 
Missiv och förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet. 
Gällande avtal överförmyndare från 2016. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkanskommuner tar beslut om att 
underteckna avtalet som då gäller från och med 1 januari 2021. 

Sändlista 
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
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§ 100 OK LÄR 2020/00089-7 

 

Beslut om länsövergripande skolskjutsreglemente 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till länsövergripande skolskjutsreglemente.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna har arbetat fram ett nytt gemensamt skolskjutsreglemente för Dalarna. 
Syftet är att förtydliga gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa dessa till 
dagens samhälle och trafik. 
 
Reglementet är ett dokument för dialog mellan kommun och vårdnadshavare och gäller 
skolskjuts men omfattar inte resor för gymnasieelever. Förslaget har tidigare skickats 
ut på remiss och kommunstyrelsen lämnade ett remissvar i september (2020-09-07, § 
103). Till det regionala reglementet hör också en lokal bilaga där Orsa kommun 
beslutar om sina upptagningsområden för skolskjuts, avgifter med mera. Det 
länsövergripande skolskjutsreglemente beräknas träda i kraft i och med läsårsstarten 
2021/2022. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. 
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente, Region Dalarna, 2020-10-08. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde lärande, 2020-11-05.  
Gällande skolskjutsreglemente från 2011. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till länsövergripande skolskjutsreglemente.  
 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 101 OK LÄR 2020/00132-1 

 

Lokal bilaga till regionalt skolskjutsreglemente 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Orsa kommuns lokala bilaga till det regionala 
skolskjutsreglementet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun kopplar en lokal bilaga till det regionala skolskjutsreglementet. I den 
lokala bilagan tas kommunspecifika förutsättningar upp och den ligger bland annat till 
grund för planeringen av skolskjutstrafiken i Orsa.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om det regionala skolskjutsreglementet i föregående 
paragraf, § 100. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde lärande, 2020-09-24. 
Förslag till Orsa kommuns lokala bilaga till regionalt skolskjutsreglemente, 2020-09-24. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar Orsa kommuns lokala bilaga till det regionala 
skolskjutsreglementet.  
 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 102 OK KS 2020/00817-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Rose-Marie Jonsson (C) och väljer 

Anna Pers (C) som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 december 2020 

och som längst till och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Rose-Marie Jonsson (C) har avsagt sig sina uppdrag i Orsa kommun. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-11-04. 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Anna Pers (C) som ersättare i kommunstyrelsen från och 

med den 1 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022. 

 

Sändlista 
De valda. 
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§ 103 OK KS 2020/00634-2 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anna Hassis Ståbis (C) och väljer 

Ellenor Wiik (C) som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 december 2020 

och som längst till och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Hassis Ståbis (C) har avsagt sig sina uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-11-12. 

 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) föreslår Ellenor Wiik (C) som ersättare i kommunstyrelsen från 

och med den 1 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022. 

 

Sändlista 
De valda 
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§ 104 OK KS 2020/00004-15 

 

Delgivningar 
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	Policy för dagvattenhantering 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige antar policyn för dagvattenhantering. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Verksamhetsområde samhälle har tillsammans med Miljökontoret, NODAVA AB (Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB) och Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en policy och riktlinje för dagvattenhantering.   
	 
	Policyn har sin utgångspunkt i översiktsplanen och VA-policyn. Den ska ge en grund för hur kommunen och det kommunala bolaget ska hantera frågor rörande dagvatten, såsom exploatering av nya områden, ombyggnationer och förtätningar. Den ska även ge en förståelse för hur dagvatten påverkar omgivningen så att de olika förvaltningarna har en samsyn och förstår vikten av ett tidigt samarbete. 
	 
	Riktlinjen talar om hur kommunen och bolaget ska hantera dagvatten inom de olika områdena såsom översiktsplan, detaljplan, vid bygglov, anläggning av vägar och parkeringsplatser.  
	 
	Kommunstyrelsen återremitterade ärendet om både policy och riktlinjen för dagvattenhantering för att ytterligare inhämta synpunkter på förslagen (11 maj 2020, § 57). Yttranden från Orsa Vatten och Avfall AB, Miljönämnden och Stadsbyggnadsförvaltningen har därefter inkommit. Synpunkter från dessa har bearbetats och ledde till justeringar i både policyn och riktlinjen.  
	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
	Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-08-27. Förslag till reviderad policy, 2020-08-18. 
	Presentation policy dagvattenhantering. 
	Yttrande Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-05-13. 
	Yttrande Morsa Orsa miljönämnd, 2020-06-03. 
	Yttrande Stadsbyggnadsförvaltningen, 2020-06-01. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår: 
	Kommunfullmäktige antar policyn för dagvattenhantering. 
	Sändlista 
	NODAVA 
	Verksamhetsområde samhälle 
	Miljökontoret 
	Stadsbyggnadsförvaltningen 
	  
	 
	§ 83 
	§ 83 
	§ 83 
	§ 83 
	§ 83 

	OK KS 2020/00042-2 
	OK KS 2020/00042-2 




	 
	Utbetalning av partistöd 2021 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 i enlighet med antagna regler för partistöd. 
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana bidrag, Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en gång per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt partistödet föregående år och vad som gäller om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige. Grundläggande bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725).   Samtliga partier 
	 
	Parti 
	Parti 
	Parti 
	Parti 
	Parti 

	Partistöd (kr) 
	Partistöd (kr) 



	Centerpartiet (13 mandat) 
	Centerpartiet (13 mandat) 
	Centerpartiet (13 mandat) 
	Centerpartiet (13 mandat) 

	111 000 
	111 000 


	Socialdemokraterna (8 mandat) 
	Socialdemokraterna (8 mandat) 
	Socialdemokraterna (8 mandat) 

	76 000 
	76 000 


	Sverigedemokraterna (3 mandat) 
	Sverigedemokraterna (3 mandat) 
	Sverigedemokraterna (3 mandat) 

	41 000 
	41 000 


	Vänsterpartiet (2 mandat) 
	Vänsterpartiet (2 mandat) 
	Vänsterpartiet (2 mandat) 

	34 000 
	34 000 


	Kristdemokraterna (2 mandat) 
	Kristdemokraterna (2 mandat) 
	Kristdemokraterna (2 mandat) 

	34 000 
	34 000 


	Moderaterna (2 mandat) 
	Moderaterna (2 mandat) 
	Moderaterna (2 mandat) 

	34 000 
	34 000 


	Miljöpartiet (1 mandat) 
	Miljöpartiet (1 mandat) 
	Miljöpartiet (1 mandat) 

	27 000 
	27 000 


	Summa 
	Summa 
	Summa 

	357 000 
	357 000 




	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-06-10. 
	Regler för partistöd. 
	 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 i enlighet med antagna regler för partistöd. 
	 
	Sändlista 
	- 
	  
	 
	§ 84 
	§ 84 
	§ 84 
	§ 84 
	§ 84 

	OK KS 2020/00738-2 
	OK KS 2020/00738-2 




	 
	Delårsrapport 2020 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020. 
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Kommunens resultat per den 31 augusti 2020 uppgår till 35 miljoner kr, vilket är ett historiskt högt delårsresultat. Koncernresultatet där dotterbolagen ingår är drygt 10 miljoner kr högre. Anledningen till kommunens höga resultat beror främst på tillskott från staten på grund av pågående covid-19 pandemi.  
	 
	Även prognosen för helåret är historiskt hög där resultatet prognostiseras till 28 miljoner kr för kommunen och ytterligare nästan 11 miljoner kr i koncernen. Den låga investeringsnivån och det höga resultatet har kraftigt förbättrat likviditeten och soliditeten i kommunen.  
	 
	I delårsrapporten finns även en redovisning av kommunens fem övergripande mål som ska uppfyllas till år 2020. Kommunen når målen att Orsa 2020 ska vara bland de högst rankade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat och bland de 100 högst rankade kommunerna i SKL:s skolranking. Kommunen når också med råge målet att resultatet ska uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 
	 
	Målet att Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, engagerade, friska och nöjda medarbetare är svårbedömt då det inte går att jämföra med tidigare år på grund av ändringar i beräkningsunderlagen. Målen att kommunen senast år 2020 ska erbjuda minst 50 e-tjänster samt uppnå 7 000 invånare bedöms inte bli uppfyllda.  
	 
	Kåre Olsson, revisor, redovisar bedömningen från kommunens revisorer. De bedömer att resultatet avseende mål för god ekonomisk hushållning i delårsrapporten är i enlighet med fullmäktiges mål. När det gäller verksamhetsmålen bedömer revisorerna att resultatet i delårsrapporten inte är fullt förenlig med målen som fullmäktige beslutat om eftersom endast två av fem mål bedöms vara uppnådda.  
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-10-12. 
	Delårsrapport 2020. 
	 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår:  Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020. 
	 
	Sändlista 
	Ekonomikontoret 
	  
	 
	§ 85 
	§ 85 
	§ 85 
	§ 85 
	§ 85 

	OK KS 2019/00765-7 
	OK KS 2019/00765-7 




	 
	Styrmodell Orsa kommun 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige antar styrmodellen för Orsa kommun. 
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	En styrmodell hjälper oss att skapa struktur i arbetet och tydliggör hur kommunen leds och styrs så att vi gör rätt saker i rätt tid. Styrmodellen ska tydliggöra hur vision, övergripande mål och verksamhetsmål hör samman. Den beskriver styrkedjan av planering, beslut och uppföljning från vision till kommunplan och verksamhetsplaner innehållande ekonomi-, mål- och resultatstyrning.       
	 
	Dokumentet ska vara stödjande och ledande i planering och uppföljning. Styrmodellen får inte bli statisk och måste ses över med jämna mellanrum, till exempel kan styrningen utvecklas till att bli mer tillitsbaserad.  
	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-09-25. 
	Styrmodell för Orsa kommun. 
	 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrmodellen för Orsa kommun. 
	 
	Yrkanden 
	Mikael Thalin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
	 
	Sändlista 
	Ledningsgruppen Orsa kommun 
	  
	 
	§ 86 
	§ 86 
	§ 86 
	§ 86 
	§ 86 

	OK KS 2020/00457-4 
	OK KS 2020/00457-4 




	 
	Övergripande mål 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att anta de övergripande målen: 
	 
	Vision  
	Vision  
	Vision  
	Vision  
	Vision  

	  
	  

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 



	Övergripande mål 
	Övergripande mål 
	Övergripande mål 
	Övergripande mål 

	  
	  

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	Utfall 
	Utfall 

	Mål 
	Mål 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	Enhet 
	Enhet 

	Ansvar 
	Ansvar 


	I Orsa skapar vi med människor, inte för 
	I Orsa skapar vi med människor, inte för 
	I Orsa skapar vi med människor, inte för 


	Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen 
	Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen 
	Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen 

	43 
	43 

	43 
	43 

	  
	  

	45* 
	45* 

	48* 
	48* 

	index 
	index 

	SU/KS 
	SU/KS 


	I Orsa finns livskvalitet   
	I Orsa finns livskvalitet   
	I Orsa finns livskvalitet   


	 Antal invånare ska öka till 7000 
	 Antal invånare ska öka till 7000 
	 Antal invånare ska öka till 7000 

	6892 
	6892 

	6911 
	6911 

	  
	  

	6960 
	6960 

	6980 
	6980 

	  
	  

	SU/KS 
	SU/KS 


	Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun 
	Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun 
	Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun 

	62 
	62 

	61 
	61 

	  
	  

	63* 
	63* 

	65* 
	65* 

	index 
	index 

	SU/KS 
	SU/KS 


	I Orsa gör vi saker möjliga   
	I Orsa gör vi saker möjliga   
	I Orsa gör vi saker möjliga   


	Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter 
	Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter 
	Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter 

	55 
	55 

	54 
	54 

	  
	  

	56* 
	56* 

	58* 
	58* 

	index 
	index 

	SU/KS 
	SU/KS 


	Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat  
	Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat  
	Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat  

	206 
	206 

	80 
	80 

	83 
	83 

	>75 
	>75 

	>50 
	>50 

	  
	  

	SA/KS 
	SA/KS 


	Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna 
	Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna 
	Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	1,5 
	1,5 

	1,5 
	1,5 

	% 
	% 

	EK/KS 
	EK/KS 




	*= Nöjd Region-index, Nöjd Inflytande-index, undersökningen görs om varför mätvärdena är preliminära.  
	Reservation  Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Enligt Orsa kommuns styrmodell beslutar kommunfullmäktige varje mandatperiod om de övergripande mål som kommunkoncernen ska arbeta mot och uppnå under perioden med utgångspunkt ur visionen. De övergripande målen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunen.   
	Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar beslut om sina verksamhetsmål. Utskotten bereder målarbetet till kommunstyrelsen. Med anledning av att både visionen och styrmodellen är ny föreslås övergripande mål och verksamhetsmål att revideras. 
	Förslag till övergripande mål är: 
	• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.   
	• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.   
	• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.   

	• Antal invånare ska öka till 7000. 
	• Antal invånare ska öka till 7000. 

	• Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun.  
	• Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun.  

	• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.  
	• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.  

	• Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat. 
	• Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat. 


	• Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 
	• Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 
	• Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 


	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-09-23. Förslag till övergripande mål samt verksamhetsmål för kommunstyrelsen. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att anta de övergripande målen. 
	Yrkanden 
	Mikael Thalin (C), med instämmande av Magnus Bjurman (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
	Gunilla Frelin (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande motivering: 
	- Det övergripande målet att öka antalet invånare till 7 000 ska ersättas med ett mål om ökad planberedskap och ökat bostadsbyggande som kopplas till kommunens vision om ”nya hållbara boenden som sticker ut” samt att kommunplanen som beskriver målen ska kompletteras med turismfrågor under utskottet för samhälle. 
	- Det övergripande målet att öka antalet invånare till 7 000 ska ersättas med ett mål om ökad planberedskap och ökat bostadsbyggande som kopplas till kommunens vision om ”nya hållbara boenden som sticker ut” samt att kommunplanen som beskriver målen ska kompletteras med turismfrågor under utskottet för samhälle. 
	- Det övergripande målet att öka antalet invånare till 7 000 ska ersättas med ett mål om ökad planberedskap och ökat bostadsbyggande som kopplas till kommunens vision om ”nya hållbara boenden som sticker ut” samt att kommunplanen som beskriver målen ska kompletteras med turismfrågor under utskottet för samhälle. 


	 
	Beslutsgång 
	Ordföranden ställer först proposition på Gunilla Frelins yrkande om återremittering eller om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige avgör ärendet idag. Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller detta. 
	 
	Sändlista 
	Ledningsgruppen Orsa kommun  
	§ 87 
	§ 87 
	§ 87 
	§ 87 
	§ 87 

	OK KS 2020/00404-6 
	OK KS 2020/00404-6 




	 
	Kommunplan inklusive drift- och investeringsbudget 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige: 
	1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
	1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
	1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  

	2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  
	2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  

	3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  
	3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  

	4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 tkr år 2021. 
	4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 tkr år 2021. 


	 
	Reservation 
	Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Olof Herko (S), Anders Rosell (S), Gunilla Frelin (M) och Anders Johansson (V) reserverar sig mot beslutet. 
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Kommunplanen anger mål, uppdrag, ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen bygger på vision Orsa 2050 och nämnd- och verksamhetsmål kopplas till visionen.  
	 
	I dokumentet anges även ekonomiska ramar och budget för 2021. Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår respektive år till: 
	 
	2021: 14 028 tkr motsvarar 3,0% 
	2022: 5 459 tkr motsvarar 1,2% 
	2023: 4 509 tkr motsvarar 0,9% 
	2024: 4 485 tkr motsvarar 0,9%  
	För budget och perioden 2021 - 2024 motsvarar resultatet 1,50 % av prognostiserade 
	skatteintäkter och generella statsbidrag.  
	 
	I föregående ärende, § 86, har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål. 
	 
	I början av beslutspunkten gör varje parti som är representerat i fullmäktige ett inlägg kring sina tankar om kommunplanen med mål och budget. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-10-12. 
	Kommunplan med ekonomiska ramar och förslag till budget 2021. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:  
	1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
	1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  
	1. Fastställer mål för år 2021 med utblick året 2022.  

	2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  
	2. Fastställer resultatbudget till 14 028 tkr för år 2021, 5 459 tkr för år 2022,  4 509 tkr för år för 2023 och 4 485 tkr för år 2024.  

	3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  
	3. Fastställer styrelsens och nämndernas budgetar år 2021.  

	4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 tkr år 2021. 
	4. Fastställer investeringsram motsvarande 23 500 tkr år 2021. 


	Yrkanden 
	Mikael Thalin (C), med instämmande av Bengt-Åke Svahn (KD) och Joep Meens (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
	Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av Anders Rosell (S), Anders Johansson (V) och Gunilla Frelin (M), på följande ändringar:  
	- Sjösätta heltidsresan genom att personalavdelningen tar fram en genomförandeplan tillsammans med facken till den 30 augusti 2021 samt att inleda de förändringar av scheman och personalförstärkningar som krävs för att ställa om från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation.  
	- Sjösätta heltidsresan genom att personalavdelningen tar fram en genomförandeplan tillsammans med facken till den 30 augusti 2021 samt att inleda de förändringar av scheman och personalförstärkningar som krävs för att ställa om från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation.  
	- Sjösätta heltidsresan genom att personalavdelningen tar fram en genomförandeplan tillsammans med facken till den 30 augusti 2021 samt att inleda de förändringar av scheman och personalförstärkningar som krävs för att ställa om från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation.  

	- Budgeten för föreningsstöd tillförs 300 000 kr från medel till KS förfogande som en extra satsning 2021 på grund av pandemin samt att se över och höja det lokala aktivitetsstödet ("LOK stödet") till föreningarna.  
	- Budgeten för föreningsstöd tillförs 300 000 kr från medel till KS förfogande som en extra satsning 2021 på grund av pandemin samt att se över och höja det lokala aktivitetsstödet ("LOK stödet") till föreningarna.  

	- 350 000 kr tas från medel till KS förfogande för att ta fram och aktualisera detaljplaner i Orsa genom inköp av extra resurser före halvårsskiftet 2021.  
	- 350 000 kr tas från medel till KS förfogande för att ta fram och aktualisera detaljplaner i Orsa genom inköp av extra resurser före halvårsskiftet 2021.  

	- 400 000 kr omfördelas till Arbetsmarknadsenheten AME, från KS förfogande för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller andra anställningar som leder till ett minskat försörjningsstöd i vår kommun.  
	- 400 000 kr omfördelas till Arbetsmarknadsenheten AME, från KS förfogande för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller andra anställningar som leder till ett minskat försörjningsstöd i vår kommun.  


	Beslutsgång 
	Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från Magnus Bjurman (S) och finner att fullmäktige beslutar enligt det förstnämnda. 
	 
	Omröstning 
	Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande. Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 6 nej-röster (se omröstningsbilaga). Därmed finner ordföranden att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
	 
	 
	Sändlista 
	Ledningsgruppen Ekonomikontoret 
	  
	§ 88 
	§ 88 
	§ 88 
	§ 88 
	§ 88 

	OK KS 2020/00739-1 
	OK KS 2020/00739-1 




	 
	Kommunalskatt 2021 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 är oförändrad; 22:42 per skattekrona. 
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6 kommunallagen). Orsa kommun har en skattesats om 22:42 per skattekrona sedan förra året. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26.  
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen för 2021 är oförändrad; 22:42 per skattekrona. 
	 
	Sändlista 
	Ekonomikontoret 
	  
	§ 89 
	§ 89 
	§ 89 
	§ 89 
	§ 89 

	OK KS 2020/00754-1 
	OK KS 2020/00754-1 




	 
	Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
	Beslut 
	Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen (Kommuninvest Ekonomisk förening) till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 400 kronor per invånare fördelat på 100 kronor per invånare och år. 
	Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut ovan. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Vid föreningsstämman den 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  
	Sammanfattningsvis beslutade stämman följande: 
	• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman avser åren 2021 till 2024.  
	• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman avser åren 2021 till 2024.  
	• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman avser åren 2021 till 2024.  


	 
	• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
	• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
	• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  


	 
	• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de komma
	• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de komma
	• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de komma


	 
	• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
	• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
	• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  


	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-10-07. Information om kapitalisering från Kommuninvest. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen (Kommuninvest Ekonomisk förening) till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett 
	belopp motsvarande maximalt 400 kronor per invånare fördelat på 100 kronor per invånare och år. 
	Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut ovan. 
	Sändlista 
	Ekonomikontoret 
	  
	§ 90 
	§ 90 
	§ 90 
	§ 90 
	§ 90 

	OK KS 2020/00741-1 
	OK KS 2020/00741-1 




	 
	Ägartillskott Orsa Vatten och Avfall AB 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att under år 2020 tillföra Orsa Vatten och Avfall AB  730 tkr att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under år 2020. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Orsa Vatten och Avfall AB (OVAB) har problem med läckor i ledningssystemet och skulle förutom de åtgärder som vidtagits under året behöva leta och utföra ytterligare åtgärder. Kostnaden för de åtgärder som utförts uppskattas av bolaget till 200 tkr samtidigt som beräknade kostnader för vidare sökning och åtgärdande av läckor uppskattas till ca 530 tkr. Sammanlagt skulle kostnaderna 2020 uppgå till 730 tkr.  
	 
	Samtidigt så prognostiserar bolaget ett underskott för helåret 2020 med 1 443 tkr i delårsbokslutet. Bolaget löste upp sina sista obeskattade reserver under 2019, vilket innebär att årets resultat kommer tära på det egna kapitalet. Inför år 2020 uppgår den balanserade förlusten i bolaget till 345 tkr vilket innebär att 345 tkr av aktiekapitalet om totalt 12 000 tkr var förbrukat.  
	 
	För att mildra förlusten år 2020 föreslås att kommunen bidrar med 730 tkr till OVAB som ett ovillkorat aktieägartillskott. Detta för att bolaget skall kunna täta läckor så fort som möjligt. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-09-28. 
	 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att under år 2020 tillföra Orsa Vatten och Avfall 730 tkr att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under år 2020. 
	 
	Sändlista 
	Orsa Vatten och Avfall AB 
	  
	§ 91 
	§ 91 
	§ 91 
	§ 91 
	§ 91 

	OK KS 2020/00740-1 
	OK KS 2020/00740-1 




	 
	Avsluta avgift för borgensförbindelse (Orsa Vatten och Avfall AB och Orsa Lokaler AB) 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2014 i kommunfullmäktige att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§ 3) och Orsa Lokaler AB (§ 43) om 0,3% på utestående lån med borgen av Orsa kommun och samtidigt ändra i ägardirektiven för Orsa Vatten och Avfall AB samt Orsa Lokaler AB. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift fick ny aktualitet genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som gäller från januari 2011. 
	Under 2014 beslutade kommunfullmäktige (§ 3 respektive § 43) att kommunen skulle ta ut en borgensavgift om 0,3 % på lån till dotterbolagen för lån som kommunen borgar för. Procentsatsen speglade den lägsta möjliga nivån för att inte konkurrensmässigt gynna det kommunala bostadsbolaget. 
	Orsa kommun beslutade att ta ut en borgensavgift även för Orsa Vatten och Avfall AB och Orsa Lokaler AB även om dessa inte är kommunala bostadsbolag. 
	Orsa kommun har under några år redovisat ett bra resultat, vilket även gäller för 2020. Orsa Vatten och Avfall AB prognostiserar ett underskott för nuvarande år samtidigt som bolaget under de två senaste åren löst upp de sista obeskattade reserverna med sammanlagt 4,1 mkr för att nå ett resultat i balans. I långtidsprognosen från bolaget prognostiseras ökande årliga underskott om inte avgifterna höjs. 
	I Orsa Lokaler har resultatet varit bättre och för 2020 prognostiseras ett överskott om 1,8 mkr. I en långtidsprognos ligger dock resultatnivån mellan -0,5 mkr och +0,5 mkr per år. 
	I båda dessa dotterbolag kommer det att krävas betydande framtida investeringar som innebär ökade kostnader, och som kan innebära lägre resultatnivåer. Därmed föreslås att Orsa kommun tar bort borgensavgifterna för dessa två dotterbolag. 
	Orsa Vatten och Avfall AB har idag lån om 140 mkr och Orsa Lokaler AB har lån om 145 mkr vilket motsvarar en årlig borgensavgift om 420 tkr respektive 435 tkr. Dessa avgifter kommer att öka rejält då båda bolagen står inför stora investeringar och därmed ökade lånebehov. Om borgensavgifterna tas bort innebär det motsvarande minskade intäkter för kommunen, vilket vi måste ta hänsyn till i kommunens budget och planarbete.  
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. 
	Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-09-28. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-01-27. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2014-09-29.  
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare beslut 2014 i kommunfullmäktige att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§3) 
	och Orsa Lokaler AB (§43) om 0,3% på utestående lån med borgen av Orsa kommun och samtidigt ändra i ägardirektiven för Orsa Vatten och Avfall AB samt Orsa Lokaler AB. 
	Sändlista 
	Orsa Lokaler AB 
	Orsa Vatten och Avfall AB 
	Ekonomikontoret 
	  
	§ 92 
	§ 92 
	§ 92 
	§ 92 
	§ 92 

	OK KS 2020/00635-2 
	OK KS 2020/00635-2 




	 
	Förändring av taxa Brandkåren Norra Dalarna 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna härstammar från 2018 års utredning av kommunalförbundet, sedan dess har ingen förändring genomförts.   
	Behov finns att reglera taxan utifrån: 
	• förändrat index 
	• förändrat index 
	• förändrat index 

	• förändringar avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) 
	• förändringar avseende möjlighet att debitera medlemskommuner för utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) 

	• taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför krävs tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för kommunanställda. 
	• taxan anses inte reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför krävs tillägg avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för kommunanställda. 


	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-07-27. 
	Protokollsutdrag, direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2020-05-14. Förändring av taxa 2021, Brandkåren Norra Dalarna 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna. 
	 
	Sändlista 
	BRAND 
	  
	§ 93 
	§ 93 
	§ 93 
	§ 93 
	§ 93 

	OK KS 2020/00809-1 
	OK KS 2020/00809-1 




	 
	Revidering av ekonomiska riktlinjer avseende resultatutjämningsreserven 
	Beslut 
	Kommunens ekonomiska riktlinjer ändras enligt följande:   
	- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  
	- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  
	- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  

	- Ytterligare 20 miljoner kr (ur 2020 års resultat) avsätts till resultatutjämningsreserven, varefter den kommer uppgå till 35 miljoner kr.  
	- Ytterligare 20 miljoner kr (ur 2020 års resultat) avsätts till resultatutjämningsreserven, varefter den kommer uppgå till 35 miljoner kr.  


	Sammanfattning av ärendet 
	I kommunens ekonomiska riktlinjer framgår att resultatutjämningsreserven (RUR) skall uppgå till maximalt 15 miljoner kr. Anledningen till att kommunen satt ett maxtak på reserven grundar sig på inställningen att Orsa kommun inte ska sätta sig i den situation att den överhuvudtaget ska behövas. I ett pressmeddelande från SKR den 20 oktober står följande: 
	”SKR föreslår även i en hemställan till regeringen att riksdagen tillfälligt ändrar lagstiftningen så att delar av årets överskott kan användas i budget och planering under 2021 till 2023, alternativt att användning av resultatutjämningsreserven blir friare än med nuvarande regelverk. − Extraordinära tider kräver också extraordinära åtgärder. Vi vill därför att regeringen ändrar lagen tillfälligt så att de tillskjutna statsbidragen kan användas under nästkommande år för att bidra till fortsatt hög kvalitet 
	Även om det är oklart om och i så fall hur regelverket kommer att förändras så föreslås att resultatutjämningsreserven utökas till 35 miljoner kr, vilket är fullt möjligt enligt 2020 års prognostiserade resultat. Orsa kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, vilket betyder att kommunen kan avsätta hela det resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2020-11-02. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:   
	Kommunens ekonomiska riktlinjer ändras enligt följande:  
	- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  
	- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  
	- Maxtaket för kommunens resultatutjämningsreserv om 15 miljoner kr tas bort.  

	- Ytterligare 20 miljoner kr (ur 2020 års resultat) avsätts till resultatutjämningsreserven, varefter den kommer uppgå till 35 miljoner kr.  
	- Ytterligare 20 miljoner kr (ur 2020 års resultat) avsätts till resultatutjämningsreserven, varefter den kommer uppgå till 35 miljoner kr.  


	Sändlista 
	Ekonomikontoret 
	  
	 
	§ 94 
	§ 94 
	§ 94 
	§ 94 
	§ 94 

	OK KS 2019/00807-5 
	OK KS 2019/00807-5 




	 
	Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att: 
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2021. 
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2021. 
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2021. 

	- Upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
	- Upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 


	kommun 2012-09-24 § 45 samt 2013-11-25, § 51. 
	 
	Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
	strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
	(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Mora Orsa miljönämnd har ett tillsynsansvar enligt strålskyddslagen och enligt denna lag har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för tillsyn och prövning. Nuvarande taxa är föråldrad och det har skett förändringar i lagstiftningen som gör att det finns ett behov av att ändra taxan. 
	 
	Ändringarna består i: 
	- ändrade laghänvisningar 
	- ändrade laghänvisningar 
	- ändrade laghänvisningar 

	- ändring från fast avgift för anmälan av solarieverksamhet till timavgift 
	- ändring från fast avgift för anmälan av solarieverksamhet till timavgift 

	- införande av möjlighet att ta ut en avgift för kontrollköp som numera får göras 
	- införande av möjlighet att ta ut en avgift för kontrollköp som numera får göras 


	enligt strålskyddslagstiftningen. 
	 
	Motiveringen är att kommunen får, enligt 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
	(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, ta ut avgift för 
	kostnader för prövning och tillsyn. 
	 
	Taxan antogs under hösten 2019 av Mora Orsa miljönämnd och kommunstyrelsen i respektive kommun. Därefter beslutade kommunfullmäktige i både Mora och Orsa kommuner att återremittera ärendet. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, miljökontoret, reviderat 2020-11-18. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2019-11-25. Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-08-28. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2012-09-24. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2013-11-25. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2021. 
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2021. 
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2021. 


	- Upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
	- Upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
	- Upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 


	kommun 2012-09-24 § 45. 
	 
	Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
	strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
	(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 
	Sändlista 
	Miljönämnden 
	  
	§ 95 
	§ 95 
	§ 95 
	§ 95 
	§ 95 

	OK KS 2019/00613-7 
	OK KS 2019/00613-7 




	 
	Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att:  
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021.  
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021.  
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021.  

	- Upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i Orsa kommun 2013-11-25 § 54.   
	- Upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i Orsa kommun 2013-11-25 § 54.   

	- Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timavgiften. Timavgiften skall därmed fastställas till 1020 kronor/timme med indexuppräkning från 2021.  
	- Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timavgiften. Timavgiften skall därmed fastställas till 1020 kronor/timme med indexuppräkning från 2021.  

	- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.   Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 
	- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.   Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Taxan antogs under hösten 2019 av Mora Orsa miljönämnd och kommunstyrelsen i respektive kommun. Därefter beslutade kommunfullmäktige i både Mora och Orsa att återremittera ärendet. Utifrån de frågeställningar som kommit fram har förtydliganden om taxan lagts till. Nämnden redovisar även hur taxan ska följas upp och ytterligare jämförelsematerial har tagits fram, enligt protokollsutdrag från miljönämnden den 22 april 2020. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2020-10-01. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med bilaga 1-3 samt avgiftsnivåer. Protokollsutdrag miljönämnden, 2020-04-22. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021.   
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021.   
	- Anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021.   

	- Upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i Orsa kommun 2013-11-25 § 54.   
	- Upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i Orsa kommun 2013-11-25 § 54.   

	- Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timavgiften. Timavgiften skall därmed fastställas till 1020 kronor/timme med indexuppräkning från 2021.  
	- Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timavgiften. Timavgiften skall därmed fastställas till 1020 kronor/timme med indexuppräkning från 2021.  


	- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.   Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 
	- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.   Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 
	- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.   Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 


	Sändlista 
	Miljönämnden 
	  
	§ 96 
	§ 96 
	§ 96 
	§ 96 
	§ 96 

	OK KS 2020/00766-1 
	OK KS 2020/00766-1 




	 
	Justering av avfallstaxan till 2021 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 januari 2021. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Orsa Vatten och Avfall AB föreslår att avfallstaxan höjs med 10% från och med 1 januari 2020. Enligt direktiv ska bolaget bedriva sin avfallsverksamhet med beaktande av självkostnadsprincipen. Det innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna och sköta avfallsverksamheten. Kostnaden för verksamheten finansieras genom taxor. Under perioden 2010 till 2019 har avfallsavgiften i stort sett varit oförändrad. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, 2020-10-08. Protokollsutdrag, Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-09-22. Skrivelse, NODAVA, 2020-10-14.  
	 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 januari 2021. 
	 
	Sändlista 
	Orsa Vatten och Avfall AB 
	  
	§ 97 
	§ 97 
	§ 97 
	§ 97 
	§ 97 

	OK KS 2020/00767-1 
	OK KS 2020/00767-1 




	 
	Justering av VA-taxan till 2021 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021 samt att höja brukningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Orsa Vatten och Avfall AB föreslår en justering av VA-avgifter (anläggningsavgiften och brukningsavgiften) med 8% från och med 1 januari 2021. Bolaget står inför stora investeringar för att klara framtida vattenförsörjning och omhändertagande av spillvattenavlopp, till exempel ombyggnation av Bunk ARV, överföringsledning till Grönklitt samt kommunens kommande VA-plan. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, 2020-10-08. Protokollsutdrag, Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-09-22. Skrivelse, NODAVA, 2020-10-14. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja anläggningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021 samt att höja brukningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021. 
	 
	Sändlista 
	Orsa Vatten och Avfall AB 
	  
	§ 98 
	§ 98 
	§ 98 
	§ 98 
	§ 98 

	OK KS 2019/01283-3 
	OK KS 2019/01283-3 




	 
	Avveckling av demokratiberedningen 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige beslutar att avveckla demokratiberedningen. 
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Kommunfullmäktige inrättade 2015 en demokratiberedning och förslaget är nu att avveckla denna. Syftet med beredningen var att vitalisera fullmäktigemötena. Fullmäktiges presidium (ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden) kan även ha den uppgiften eftersom de redan idag har möjlighet att lägga upp dessa möten på bästa sätt.  
	Beredningen har haft ett barn- och ungdomsfokus i sitt arbete. I och med att barnkonventionen nu är lag så åligger det samtliga verksamheter att ha dessa frågor på agendan. Kommunen har också antagit en barn- och ungdomsstrategi och jobbar på flera sätt, till exempel genom de unga kommunutvecklarna, för att driva dessa frågor. 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-06. Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-09-03. Orsa kommuns barn- och ungdomspolitisk strategi 2019 - 2020. Protokollsutdrag fullmäktigeberedningar, kommunfullmäktige, 2015-11-23. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-06-24. Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-01-14. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla demokratiberedningen. 
	 
	Yrkanden 
	Magnus Bjurman (S) med instämmande av Mikael Thalin (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
	  
	Sändlista 
	Demokratiberedningen 
	  
	§ 99 
	§ 99 
	§ 99 
	§ 99 
	§ 99 

	OK KS 2019/01119-7 
	OK KS 2019/01119-7 




	 
	Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkanskommuner tar beslut om att underteckna avtalet som då gäller från och med 1 januari 2021. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Orsa kommun samverkar sedan 2011 med Mora, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet, Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Mora kommun är värdkommun. 
	 
	Det har framkommit behov av att tydliggöra vissa delar i avtalet samt ansvaret för GDPR. Avtalet innehåller följande förändringar jämfört med nuvarande avtal:  
	 
	• Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och uppdaterats i § 1. 
	• Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och uppdaterats i § 1. 
	• Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och uppdaterats i § 1. 

	• Det har tillkommit en ny punkt under nr 6 under § 1 ”Omfattning” som reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet. 
	• Det har tillkommit en ny punkt under nr 6 under § 1 ”Omfattning” som reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet. 

	• § 3 har tillkommit och behandlar personuppgifter/dataskyddsförordningen och hänvisar till en bilaga i avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar. 
	• § 3 har tillkommit och behandlar personuppgifter/dataskyddsförordningen och hänvisar till en bilaga i avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar. 

	• Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5. 
	• Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5. 

	• Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och innebär i förslaget en återgång till den kostnadsfördelning som gällde i ursprungligt samverkansavtal. Kostnaden utgår därmed från respektive kommuns invånarantal per den 31 december. 
	• Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och innebär i förslaget en återgång till den kostnadsfördelning som gällde i ursprungligt samverkansavtal. Kostnaden utgår därmed från respektive kommuns invånarantal per den 31 december. 

	• Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och GDPR har lagts till under § 17, ”Avtalstid och uppsägning”. 
	• Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och GDPR har lagts till under § 17, ”Avtalstid och uppsägning”. 


	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-09-25. Missiv och förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet. 
	Gällande avtal överförmyndare från 2016. 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår: 
	Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att underteckna samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkanskommuner tar beslut om att underteckna avtalet som då gäller från och med 1 januari 2021. 
	Sändlista 
	Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
	  
	§ 100 
	§ 100 
	§ 100 
	§ 100 
	§ 100 

	OK LÄR 2020/00089-7 
	OK LÄR 2020/00089-7 




	 
	Beslut om länsövergripande skolskjutsreglemente 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige antar förslaget till länsövergripande skolskjutsreglemente.  
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Region Dalarna har arbetat fram ett nytt gemensamt skolskjutsreglemente för Dalarna. Syftet är att förtydliga gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa dessa till dagens samhälle och trafik. 
	 
	Reglementet är ett dokument för dialog mellan kommun och vårdnadshavare och gäller skolskjuts men omfattar inte resor för gymnasieelever. Förslaget har tidigare skickats ut på remiss och kommunstyrelsen lämnade ett remissvar i september (2020-09-07, § 103). Till det regionala reglementet hör också en lokal bilaga där Orsa kommun beslutar om sina upptagningsområden för skolskjuts, avgifter med mera. Det länsövergripande skolskjutsreglemente beräknas träda i kraft i och med läsårsstarten 2021/2022. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-11-23. Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente, Region Dalarna, 2020-10-08. 
	Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde lärande, 2020-11-05.  Gällande skolskjutsreglemente från 2011. 
	 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår: 
	Kommunfullmäktige antar förslaget till länsövergripande skolskjutsreglemente.  
	 
	Yrkanden 
	Susann Lindblad (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
	 
	Sändlista 
	Verksamhetsområde lärande 
	  
	§ 101 
	§ 101 
	§ 101 
	§ 101 
	§ 101 

	OK LÄR 2020/00132-1 
	OK LÄR 2020/00132-1 




	 
	Lokal bilaga till regionalt skolskjutsreglemente 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige antar Orsa kommuns lokala bilaga till det regionala skolskjutsreglementet.  
	 
	Sammanfattning av ärendet 
	Varje kommun kopplar en lokal bilaga till det regionala skolskjutsreglementet. I den lokala bilagan tas kommunspecifika förutsättningar upp och den ligger bland annat till grund för planeringen av skolskjutstrafiken i Orsa.  
	 
	Kommunfullmäktige har beslutat om det regionala skolskjutsreglementet i föregående paragraf, § 100. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-26. Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde lärande, 2020-09-24. 
	Förslag till Orsa kommuns lokala bilaga till regionalt skolskjutsreglemente, 2020-09-24. 
	 
	Förslag till beslut 
	Kommunstyrelsen föreslår: 
	Kommunfullmäktige antar Orsa kommuns lokala bilaga till det regionala skolskjutsreglementet.  
	 
	Yrkanden 
	Susann Lindblad (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
	 
	Sändlista 
	Verksamhetsområde lärande 
	  
	§ 102 
	§ 102 
	§ 102 
	§ 102 
	§ 102 

	OK KS 2020/00817-1 
	OK KS 2020/00817-1 




	 
	Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Rose-Marie Jonsson (C) och väljer Anna Pers (C) som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022.  
	Sammanfattning av ärendet 
	Rose-Marie Jonsson (C) har avsagt sig sina uppdrag i Orsa kommun. 
	Beslutsunderlag 
	Avsägelse, 2020-11-04. 
	Yrkanden 
	Susann Lindblad (C) föreslår Anna Pers (C) som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022.  
	Sändlista 
	De valda. 
	  
	§ 103 
	§ 103 
	§ 103 
	§ 103 
	§ 103 

	OK KS 2020/00634-2 
	OK KS 2020/00634-2 




	 
	Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 
	Beslut 
	Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anna Hassis Ståbis (C) och väljer Ellenor Wiik (C) som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022.  
	Sammanfattning av ärendet 
	Anna Hassis Ståbis (C) har avsagt sig sina uppdrag.   
	Beslutsunderlag 
	Avsägelse, 2020-11-12.  
	Yrkanden 
	Susann Lindblad (C) föreslår Ellenor Wiik (C) som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 december 2020 och som längst till och med 31 december 2022.  
	Sändlista 
	De valda 
	  
	§ 104 
	§ 104 
	§ 104 
	§ 104 
	§ 104 

	OK KS 2020/00004-15 
	OK KS 2020/00004-15 
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	1. 
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	OK KS 2020/00004-46 
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