
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2022-11-18 
Dokument nr: OK KS 2022/00348-8 

1(6) 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2022-11-28 kl. 18:00 
Plats: Tingssalen, kommunhuset 

 

Öppnande, närvaro, justering 
 
Kommunfullmäktige uppvaktar medarbetare som varit anställda i kommunen i 25 år 
och medarbetare som gått i pension under 2022. 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag 
2. Medborgarförslag om mopedparkering 
3. Medborgarförslag om bänkar i backen mot ishallen 
4. Medborgarförslag om att bygga handikappanpassad ramp samt stolar vid 

Orsasjön och handikappanpassad lekpark 
5. Medborgarförslag om sänkt hastighet på länsväg 296 
6. Medborgarförslag om att bygga nya äldreomsorgsområdet på nuvarande plats 

där Lillåvallen nu finns och nya idrottsanläggningar mellan 45;an och 
Storgärdet 

7. Medborgarförslag om att upprätta ett vatten- och fiskevårdsprogram i Orsa 
kommun 

8. Medborgarförslag om att använda yta utanför ungdomens hus till fotbollsplan 
och klätterställning 

9. Motion om språkkrav inom vård och äldreomsorg 
10. Motion om att Orsa kommun tillsammans med Region Dalarna verkar för att 

flyttas från elprisområde 3 till 2 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Besvarande av frågor och interpellationer 
2. Interpellation om Orsa Vatten och Avfall 

Informationsärenden 
1. Information från revisorerna 
2. Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslutsärenden 
 1. Svar på medborgarförslag om att behålla Björnparken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och 
överlämnas till Grönklittsgruppen. 
 

 2. Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på 
sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för 
draghjälp av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. 
Motiveringen är att det är en tilläggstjänst för vissa personer som 
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taxekollektivet skulle finansiera, trots att denna kostnad inte är tvungen att 
betalas enligt lagstiftningen. 
 

 3. Svar på motion om yrkesutbildningar till Orsa 
Förslag till beslut 
Motion om yrkesutbildningar till Orsa är besvarad genom 
gymnasienämndens yttrande. 
 

 4. Svar på motion om arbetsskor till vårdpersonal 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen om 
arbetsskor till vårdpersonal är besvarade då avsett resultat redan uppnåtts. 
 

 5. Regler för partistöd och utbetalning av partistöd år 2023 
(uppdateras med protokollsutdrag från KS) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar regler för partistöd. 
 
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2023 i enlighet med antagna 
regler. 
 

 6. Ingen återställning av hyran, Orsa Lokaler AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för 
verksamhetsfastigheterna i Orsa Lokaler AB skall ske utifrån beslut 2019. 
Hyresavtalens årliga förändring sker utifrån nuvarande hyresnivå med 
justering enligt nu gällande hyresavtal. 
 
Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga 
att resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 000 kr, 
upphör. 
 

 7. Delårsrapport 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2022.  
 

 8. Kommunplan 2023 (önskemål från KF-ordförande att en representant för 
varje parti i fullmäktige gör ett inlägg i samband med ärendet. Det ska vara ett 
kort inlägg på max 5 minuter. Talarordningen är lottad enligt följande: M, S, 
MP, SD, KD, V, C). 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024. 
 

2. Fastställa resultatbudget till 6 603 tkr för år 2023, 6 817 tkr för år 
2024, 
4 293 tkr för år 2025 och 5 314 tkr för år 2026. 

 
3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023. 

 
4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023. 
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5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott 

och nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och 
eventuellt sänkt personalkostnadspålägg. 

 
 9. Kommunalskatt 2023 (Paus) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 
2023. 
 

 10. Policy för resor och fordon 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon. 
 

 11. Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning 
av VA-bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för 
Orsa Vatten och Avfall AB. 
 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i  
Mora och Älvdalens kommuner. 

 12. Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna (uppdateras med 
protokollsutdrag från KS) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av förbundsordningen under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut. 
 

 13. Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden under 
2023 sker enligt följande: 27 februari, 3 april, 29 maj, 2 oktober och 28 
november. 
 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 

 14. Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för 
Orsabostäder AB med tillägget att bolaget ska erbjuda praktikplatser som ett 
sätt att främja integration, social sammanhållning och trygghet (6. Bolagets 
verksamhet). 
 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsa 
Lokaler AB med tillägget att bolaget ska försörja kommunen med 
ändamålsenliga lokaler med tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets 
ändamål och verksamhet). 
 

 15. Kompetensförsörjningsstrategi (uppdateras med protokollsutdrag från 
KS) 
Förslag till beslut 
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Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kompetensförsörjningsstrategi att 
gälla från den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande 
kompetensförsörjningsstrategi från 2014. 
 

 16. Revidering av attestreglemente 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun. 
 

 17. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval revisor 
  
 

 18. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och 
med 1 januari 2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 
18 inklusive revideringar till och med 2019-12-11. 
 

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 

 

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med 
utgångspunkt i oktober 2022. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176). 
 

 19. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av foder 
och animaliska biprodukter 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att 
gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. 
 

 20. Regler och taxor vid kopiering och utlämnade av allmänna 
handlingar 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering 
och utlämnande av allmänna handlingar med ändringen att 
föreningar betalar  
50 öre/sida vid kopiering. Taxan gäller från och med den 1 januari 
2023.   
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2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 

2022  
(dnr 2003000170–044).  

 
 21. Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, 
föreskrifter och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna 
och taxorna bör träda i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade 
sotnings- och brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så 
snart det annars är möjligt. 
 

 22. Justering av avfallstaxa 2023 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster 
och beslutar om följande förändringar:  
 

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 
kr per år (21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka.  
 

2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir 
höjningen 158 kr per år (13 kr/ mån).  
 

3. Begränsningen av tolv kostnadsfria besök per år och hushåll på Orsa 
återvinningscentral tas bort i förslaget. 

 
Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023. 

 
 23. Justering av VA-taxa 2023 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla 
från och med 1 januari 2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla 
från och med 1 januari 2023. 
 

 24. Avgifter 2023 (taxa för alkohol och tobak) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och 
tobaksförsäljning med mera. 
 

 25. Avgifter 2023 (äldreomsorgen) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen. 
 

 26. Revidering av plantaxan 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla 
från och med 1 januari 2023. 

2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 
2010. 
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 27. Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023.  
 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
 

Delgivningar 
1. Övergripande plan för nödvatten 
2. Protokoll efter tillsyn hos överförmyndarna i norra Dalarna 2022-10-13 
3. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige (V) 
4. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige (V) 
5. Revisionsrapport och granskning av delårsrapporten 2022, BRAND 

Val av ombud  
Vid sammanträdet kommer även fullmäktige medverka i val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2023 (sluten omröstning). Valet sker i pausen. 

Övrig information 
Appen e-meetings för att läsa möteshandlingar kommer att bytas ut. Från den 9 januari 
så ska du istället använda appen Netpublicator. Appen kommer att installeras 
automatiskt på din Ipad men handlingarna kan även nås via netpublicator.com/Logga 
in. 
 
Inbjudan till utbildningar har mejlats ut. Om du inte har fått en inbjudan eller har 
andra frågor kontakta respektive sekreterare. 

 

 

 

Anne-Marie Fröjdh Marie Ehlin 
Ordförande Kommunchef 
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