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Kommunfullmäktige
Plats och tid:

Biografen Röda Kvarn, 2020-05-25 kl. 18:00 – 19:40.

Beslutande:

Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista.

Övriga deltagare:

Kåre Olsson, kommunrevisor, § 42, § 45
Camilla Staberg, sekreterare

Utses att justera:

Tomas Hanser (C) och Joakim Larsson (M)
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_____________________________________
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Camilla Staberg, sekreterare

_____________________________________
Anne-Marie Fröjdh, ordförande

_____________________________________
Tomas Hanser, justerare

Joakim Larsson, justerare
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§ 38

Mottagande av medborgarförslag, motioner,
interpellationer och frågor
1.

Mottagande av motioner,
medborgarförslag, interpellationer
och frågor

OK KS 2020/00004-14

Olof Herko (S) har lämnat en
interpellation riktad till miljönämndens
ordförande om taxor för
myndighetsutövning. I interpellationen
ställs frågor om bland annat fortsatt
finansiering av miljönämndens
verksamhet utifrån att ärendet om taxor
tidigare har blivit återremitterat av
fullmäktige samt även fortsatta
möjligheter att utöva tillsyn av
miljökontoret. Ärendet om taxa för tillsyn
enligt strålskyddslagen och taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken har
tidigare behandlats i kommunfullmäktige
men återremitterades med motiveringen
att samordna beslut om nya taxor inom
miljönämndens ansvarsområde så att
dessa tas vid samma tillfälle och enligt
samma beräkningsgrunder.
Kommunfullmäktige medger att
interpellationen får ställas och svaret
kommer på nästa fullmäktige den
5 oktober 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Informationsärenden
1.

Information från kommunstyrelsens OK KS 2020/00004-4
ordförande
Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens
ordförande, informerar bland annat om
kommunens hantering av covid-19
pandemin. Läget är fortsatt stabilt i
kommunens verksamheter när det gäller
covid-19 och statistiken visar en lägre
sjukfrånvaro än vanligt bland personal och
elever. Det är också en något förbättrad
situation vad gäller skyddsmaterial såsom
ansiktsmasker, handsprit m.m.
Kontinuerliga avstämningar sker inom
länet och med Regionen gällande bland
annat materialtillgången inom vården.
Ytterligare information gäller ett beslut om
renoveringspaketet ”Lyfta Orsa”.
Kommunstyrelsen tog beslut på ett extra
sammanträde den 20 maj att genomföra
mindre investeringsåtgärder om 3 miljoner
kr för att ytterligare stimulera det lokala
näringslivet och skapa ett attraktivt Orsa.
Det finns resurser att tillgå under 2020,
genom extra bidrag för det här ändamålet,
och prognoserna visar också att
verksamheterna håller sin tilldelade
budget.
I maj så hade kommunen besök av
generaldirektören från Naturvårdsverket,
Björn Risinger. Han träffade även
representanter för jägarna. Syftet med
besöket var att ha en dialog om
Koppången, som idag är ett naturreservat
men som finns med i Naturvårdsverkets
nationalparksplan. Framöver kommer det
att bli en fortsatt process och dialog i
ärendet.

Justerandes signatur
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§ 40

OK KS 2020/00307-2

Svar på medborgarförslag om ökat föreningsbidrag till följd
av Covid-19
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt följande:
Orsa kommun följer utvecklingen av Covid-19 noggrant. Föreningslivets egen
beskrivning av effekterna av Covid-19 kommer att ingå som viktigt underlag till beslut
om 2020 års föreningsbidrag. Med tanke på det snabba händelseförloppet i samhället
är det för tidigt att säga i skrivande stund om extra medel behöver tillföras
föreningsbidragen. Beslutsunderlaget från verksamheten till kommunstyrelsen i
samband med beslut om föreningsbidrag ska beakta om sådana åtgärder bedöms
nödvändiga.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att kommunen ökar budgeten till föreningsbidrag, då
föreningslivet påverkas till följd av Covid-19. Förslagsställaren nämner inget belopp.
Samtliga föreningsbidrag i Orsa kommun hanteras sedan 2017 av Kultur- och
fritidsenheten. Totalt tillgängligt budgetutrymme uppgår till 1 688 000 kronor, vilket
innebär 10 procent av den totala budgetramen för hela Kultur- och fritidsenheten eller
245 kronor per invånare.
Kommunens policy för föreningsbidrag medger också förhållandevis hög frihet för
föreningslivet att själva beskriva sina verksamheters behov och vilka satsningar
föreningen avser att göra. Därefter gör Kultur- och fritidsenheten en sammanvägd
bedömning som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut. Kommunen har därmed
goda möjligheter att anpassa beslut om stöd utifrån rådande förutsättningar.
Det rådande läget med Covid-19 liknar ingen tidigare situation. Som förslagsställaren
nämner så presenteras löpande olika åtgärdspaket för att underlätta för företag och
arbetsgivare att klara de utmaningar som samhället nu ställs inför. Det har också
presenterats nationella stödpaket för att mildra konsekvenserna för kultur- och
idrottslivet, med inställda evenemang och därmed minskade intäkter, men i dagsläget
finns inga klara besked om hur dessa pengar kommer att fördelas.
Sista ansökningsdag för föreningsbidrag är som tidigare den 30 april. Kommunen har
särskilt bett föreningar som påverkas till följd av Covid-19 att ta upp detta i sina
ansökningar, vilket kommer att vara ett viktigt underlag för kommunstyrelsen att ta
hänsyn till i den sammanvägda bedömningen. Kommunstyrelsen fattar beslut om
föreningsbidrag i juni.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-05-11.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-04-08.
Medborgarförslag, 2020-03-26.

Justerandes signatur
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt följande:
Orsa kommun följer utvecklingen av Covid-19 noggrant. Föreningslivets egen
beskrivning av effekterna av Covid-19 kommer att ingå som viktigt underlag till beslut
om 2020 års föreningsbidrag. Med tanke på det snabba händelseförloppet i samhället
är det för tidigt att säga i skrivande stund om extra medel behöver tillföras
föreningsbidragen. Beslutsunderlaget från verksamheten till kommunstyrelsen i
samband med beslut om föreningsbidrag ska beakta om sådana åtgärder bedöms
nödvändiga.

Sändlista
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsenheten
Verksamhetsområde samhälle

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

OK KS 2019/00581-3

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan
Brantudden och Lisselhed
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att kommunen ser
positivt på att göra området mer tillgängligt genom en gång- och cykelväg, och
överlämnar förslaget till Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet.

Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag om anläggande av gång och cykelväg mellan
Brantudden och Lisselhed.
Området som den planerade vägen är föreslagen till sträcker sig igenom det nyligen
bildade naturreservat Lindängen. Det är Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet.
Av den anledningen föreslår verksamheten att förslaget ska lämnas över till dem.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-03-04.
Länsstyrelsens beslut om bildande av Lindängets naturreservat (dnr 511-2981-2012).
Motion med bilaga, 2019-06-24.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att kommunen ser
positivt på att göra området mer tillgängligt genom en gång- och cykelväg, och
överlämnar förslaget till Länsstyrelsen som förvaltar naturreservatet.

Sändlista
Länsstyrelsen
Verksamhetsområde samhälle

Justerandes signatur
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§ 42

OK KS 2020/00083-6

Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information
från revisorerna
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelsen, nämnderna
och fullmäktigeberedningen samt kommunala bolag. Granskningen har genomförts av
sakkunniga, KPMG, som biträder revisorerna. Dessutom granskar de även
internkontrollen och räkenskaperna samt prövar om verksamheten har bedrivits i
enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen visar att samtliga finansiella mål är uppnådda under 2019. När det gäller
verksamhetsmålen för perioden så har 21 mål uppnåtts, fem stycken uppnås delvis och
två stycken uppnås inte. Det är alltså sammanlagt 28 verksamhetsmål. Dessa är
kopplade till övergripande mål som bland annat rör förbättringar av företagsklimat,
skolranking, digitalisering av kommunens tjänster, att kommunen ska vara en attraktiv
arbetsplats och att antal invånare ska överstiga 7 000 personer år 2020.
I revisionsberättelsen bedömer revisorerna att verksamheten har bedrivits på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen är
också att räkenskaperna är rättvisande, den interna kontrollen har varit tillräcklig och
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som har
fastställts. Detta gäller dock inte verksamhetsmålen.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019 med bilagor, 2020-04-21.
Granskningsrapport för år 2019 för Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB, NODAVA AB,
Orsa Vatten och Avfall AB

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

OK KS 2020/00083-4

Årsredovisning 2019, Orsa kommun
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommuns resultat för 2019 uppgick till drygt 9 mkr, vilket var något sämre än
budgeterade 9,6 mkr. Den främsta förklaringen till det är att kommunen täckt
kostnader för det kommunala fastighetsbolaget Orsa Lokaler AB avseende
projekteringskostnader för ett nytt särskilt boende som planeras. Därutöver blev det ett
större underskott i den gemensamma gymnasienämnden (delas mellan Mora, Orsa,
Älvdalen) där Orsa får stå för sin andel av underskottet. Nämnderna redovisade
därmed ett samlat underskott om 6,3 mkr. Dock hade det sammantaget blivit ett
mindre överskott om inte ovanstående två oväntade poster hade belastat nämnderna.
Finansförvaltningen hade dock ett överskott på 5,7 mkr. De större avvikelser är
kommunens delägande i Oreälvens Kraft AB som bidrog med 1,2 mkr på grund av hög
produktion och höga elpriser. Semesterlöneskulden minskade med 1,1 mkr,
pensionskostnaderna blev lägre än budgeterat med 1,6 mkr samt att skatter och bidrag
blev 1,9 mkr högre än budgeterat. Av resultaträkningen framgår att verksamhetens
intäkter minskade under 2019 med drygt 6 mkr, vilket främst beror på minskade
intäkter kopplade till migration.
Delar av kommunens verksamhet bedrivs i dotterbolag. I koncernredovisningen så
ingår numera även kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND).
Kommunens investeringar uppgick till 30 mkr brutto, varav investeringar i stadsnätet
uppgick till knappt 23 mkr. Kommunen får även anslutningsavgifter om drygt 5 mkr.
Intäkter för uthyrd fiber och förbindelsehyra för master ökade med 0,3 mkr och
uppgick till totalt 2,9 mkr under 2019. Genom nya avtal som gäller från och med år
2020 samt ökade anslutningar kommer dessa hyresintäkter snart överstiga 3,5 mkr per
år. Totalt sett hade kommunen per årsskiftet investerat 114 mkr brutto i
bredbandsutbyggnaden och har erhållit drygt 24 mkr i investeringsbidrag och
anslutningsavgifter samt knappt 10 mkr i hyror.
Liksom de flesta andra kommuner står Orsa inför stora utmaningar de kommande
åren. Inte minst på grund av stora investeringsbehov. Resultatmässigt har Orsa
kommun haft ett antal goda år och prognoserna visar att så även är fallet för 2020 om
nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Det är åren därefter som kan innebära
stora problem att vidmakthålla den resultatnivå som kommunen har haft under några
år och med dagens prognoser blir det svårt att klara de ekonomiska mål som
kommunfullmäktige har beslutat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Förslag till årsredovisning 2019.
Justerandes signatur
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019 för Orsa kommun efter
redaktionella ändringar och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna
för godkännande.

Sändlista
Ekonomienheten
Utredare

Justerandes signatur
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§ 44

OK KS 2020/00083-7

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de
gemensamma nämnderna, beredningar och enskilda
förtroendevalda i dessa organ
Beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.
Respektive ledamot deltar inte i beslutet som gäller sin egen ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (KL) ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar
om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 § KL.
Frågan om ansvarsfrihet eller anmärkning för en gemensam nämnd ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna (9 kap. 35 § KL).
Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse att kommunstyrelsen,
nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-05-04.
Revisionsberättelsen för år 2019.

Förslag till beslut
Kommunrevisionen tillstyrker att:
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Sändlista
-

Justerandes signatur
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§ 45

OK KS 2020/00437-3

Revisionsberättelse och anmärkning, Brandkåren Norra
Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas anmärkning mot direktionen i
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna för år 2019 med hänvisning till
motiveringen i revisionsberättelsen som anger brister i internkontrollen och att
direktionen inte har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och därmed inte
fastställt finansiella mål och verksamhetsmål. Noteras också att 2019 är det första
verksamhetsåret för förbundet, vilket innebär fortsatt utveckling av verksamheten.
I övrigt läggs revisionsberättelsen till handlingarna.

Jäv
Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) ingår medlemskommunerna Leksand, Vansbro, Mora, Älvdalen och Orsa. I förbundsordningen står
det att revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Revisorerna har i revisionsberättelsen för år 2019 riktat anmärkning mot direktionen
med följande motivering: ” Direktionen har för räkenskapsåret inte fastställt riktlinjer
för god ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte finns fastställda finansiella mål
eller verksamhetsmål för verksamheten. Då det saknas fastställda riktlinjer för god
ekonomisk hushållning kan en utvärdering av resultaten mot uppsatta mål inte göras.
Vi kan därmed inte bedöma om direktionen i Brandkåren Norra Dalarna har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Vi kan heller inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
finansiella mål och verksamhetsmål då direktionen inte har fastställt dessa.
Revisorerna har under året även noterat andra brister i förbundets interna kontroll.
Dokumentationen av årsbokslutet var inte helt färdigställd inför revisionen. Ingen
internkontrollplan har upprättats för år 2019.”
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 38) ska kommunfullmäktiges presidium
bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Presidiet har berett
ärendet och inhämtat yttrande från direktionen i BRAND. Förslaget från presidiet är
att kommunfullmäktige beslutar att rikta en anmärkning mot direktionen enligt
revisorernas motivering ovan.

Beslutsunderlag
Skrivelse, kommunfullmäktiges presidium, 2020-05-15.
Revisionsberättelse med bilaga, 2020-05-06.
Granskning av bokslut och årsredovisning, 2020-05-04.
Yttrande, direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2020-05-06.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas anmärkning mot direktionen i
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna för år 2019 med hänvisning till
motiveringen i revisionsberättelsen som anger brister i internkontrollen och att
direktionen inte har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och därmed inte
fastställt finansiella mål och verksamhetsmål. Noteras också att 2019 är det första
verksamhetsåret för förbundet, vilket innebär fortsatt utveckling av verksamheten.
I övrigt läggs revisionsberättelsen till handlingarna.

Sändlista
Brandkåren Norra Dalarna

Justerandes signatur
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§ 46

OK KS 2020/00437-1

Årsredovisning 2019, Brandkåren Norra Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för kommunalförbundet
Brandkåren Norra Dalarna.

Jäv
Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Av förbundsordningen framgår att en årsredovisning ska upprättas och godkännas av
direktionen för kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND). I
årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.
Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2019 ett utfall som visar ett positivt
resultat med 103,9 tkr, avvikelsen mot budget är 46,9 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-05-20.
Årsredovisning och årsbokslut 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för kommunalförbundet
Brandkåren Norra Dalarna.

Sändlista
Brandkåren Norra Dalarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

OK KS 2020/00437-4

Ansvarsfrihet för direktionen, Brandkåren Norra Dalarna
Beslut
Direktionen i Brandkåren Norra Dalarna och de enskilda ledamöterna i densamma
beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv
Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) ingår medlemskommunerna Leksand, Vansbro, Mora, Älvdalen och Orsa.
På uppdrag av revisorerna (en utsedd revisor från respektive medlemskommun) har
KPMG granskat årsredovisningen 2019 för förbundet. Granskningen utgör underlag för
revisionsberättelsen som i sin tur utgör fullmäktiges underlag för beslut om
godkännande av årsredovisningen och prövning av ansvarsfrihet.
I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma. Beslut om revisionsberättelsen och anmärkning
mot förbundet samt årsredovisningen har behandlats i föregående paragrafer, se §§ 4546.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-05-13.
Revisionsberättelse med bilaga 2019.

Förslag till beslut
Revisorerna i Brandkåren Norra Dalarna tillstyrker att:
Direktionen i Brandkåren Norra Dalarna och de enskilda ledamöterna i densamma
beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Sändlista
Brandkåren Norra Dalarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

OK KS 2019/00760-12

Avfallsföreskrifter
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter daterade 2019-12-04.
Avfallsföreskrifterna gäller från den 1 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommuns nuvarande föreskrifter fastställdes den 28 september 2015. Under åren
2017 - 2018 genomfördes ett arbete i länet med att ta fram en ny ”mall”.
Ett lokalt revideringsarbete har därefter genomförts med syfte att vidareutveckla och
synkronisera föreskrifterna, bland annat utifrån avfallsplanen och Ovansiljans gällande
föreskrifter, för att få en effektiv renhållning och tillsyn samt förenkla
kundkontakterna.
Förslaget har varit utställt för granskning och samråd enligt 15 kap. 42 § miljöbalken
med utställningsperiod 16 september – 13 oktober 2019. Genom samrådsredogörelsen
värderas inkomna synpunkter och det görs rättningar, förslag till mindre ändringar och
förordade beslutsalternativ. Detta förslag till föreskrifter utgör alltså det dokument som
omfattar de ändringar som föreslås och de alternativ som förordas.
I förslaget till föreskrifter så anges det att det ska finnas ett abonnemang avseende
hanteringen av hushållsavfall för varje fastighet där hushållsavfall generellt sett kan
anses uppkomma. Avfallstaxan utgår bland annat från föreskrifterna. Utskottet för
strategi återremitterade ärendet den 14 januari 2020 med motiveringen att Orsa Vatten
och Avfall AB ska återkomma med ett förslag där till exempel fäbod- och/eller
jaktstugor inte behöver ha ett eget abonnemang och betala grundavgift. Styrelsen i
bolaget har därefter behandlat ärendet igen och menar att föreskrifterna inte behöver
ändras utan att grundavgifterna hanteras i avfallstaxan (se följande beslut, § 49).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-05-11.
Protokollsutdrag, styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-03-26.
Förslag till avfallsföreskrifter, 2019-12-04.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter daterade 2019-12-04.
Avfallsföreskrifterna gäller från den 1 juli 2020.

Sändlista
NODAVA AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

OK KS 2019/00760-13

Avfallstaxa
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa daterat 2020-03-26. Avfallstaxan
gäller från den 1 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB har föreslagit kommunen att anta en ny
avfallstaxa. Avfallshanteringen regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och
föreskrifterna om avfallshantering. Enligt föreskrifterna ska det finnas ett abonnemang
avseende hanteringen av hushållsavfall för varje fastighet där hushållsavfall generellt
sett kan anses uppkomma.
Taxan är uppdelad i en grundavgift, hämtningsavgift och tilläggsavgifter.Grundavgiften
omfattar bland annat drift och underhåll av återvinningscentral och kundservice
medan hämtningsavgift bland annat omfattar hämtning av mat- och restavfall från
hushåll och verksamheter. Tilläggsavgifter utöver ramen för ordinarie abonnemang
omfattar bland annat tömning av extra kärl eller extrasäckar för restavfall. Utskottet för
strategi återremitterade ärendet den 14 januari 2020 med motiveringen att Orsa Vatten
och Avfall AB ska återkomma med ett förslag där till exempel fäbod- och/eller
jaktstugor inte behöver ha ett eget abonnemang och betala grundavgift. Styrelsen i
bolaget har därefter behandlat ärendet igen och föreslår vissa förändringar i taxan. Det
finns bland annat ett abonnemang för småhus med enkel standard dvs. att huset
saknar WC som är anslutet till allmänt VA eller enskild avloppsbrunn. I alla
grundavgifter för kategori småhus och flerbostadshus ingår denna grundavgift om
fastighetsinnehavaren eller lägenhetsboenden är densamma. Det innebär att om en
fastighetsägare har ett grundabonnemang så ingår alla småhus med enkel standard,
utan begränsningar i antalet, i det grundabonnemanget.
Ytterligare förändringar i taxan är bland annat en avgift vid felsorterad eller överfull
behållare. Det är ett verktyg för bättre följsamhet av föreskrifterna för avfallshantering.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-05-11.
Protokollsutdrag, styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-03-26.
Förslag till avfallstaxa, 2020-03-26.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa daterat 2020-03-26. Avfallstaxan
gäller från den 1 juli 2020.

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

Sändlista
NODAVA AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

OK KS 2020/00366-2

Reviderad PBL-taxa
Beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade PBL-taxan.

Sammanfattning av ärendet
En väl fungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få
täckning för sina kostnader för den verksamhet som bedrivs i enlighet med plan-och
bygglagen (PBL) och som kan finansieras via avgifter. Taxan gäller alltså för bygglov-,
kart- och mätverksamheten.
Den reviderade taxan bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag på
taxa för åtgärder som handläggs enligt plan-och bygglagen (2010:900). Förändringar i
lagen som trädde i kraft 2019 innebär ett förändrat arbetssätt och nya begrepp. För att
täcka kostnader för dessa nya och förändrade uppgifter behövs därmed en uppdaterad
taxa. Den taxa som idag tillämpas antogs under 2011. I taxan ingår inte gemensamma
overhead-kostnader (dvs. administrativa kostnader).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-05-11.
Protokollsutdrag, byggnadsnämnden, 2020-04-08.
Förslag till reviderad PBL-taxa 2020.
Gällande PBL-taxa från 2011.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar den reviderade PBL-taxan.

Sändlista
Orsa byggnadsnämnd
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

OK KS 2017/00073-4

Bredband till bystugor - tillfällig reducering av
anslutningsavgiften
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt reducera anslutningsavgiften för att ansluta
allmänna samlingslokaler såsom till exempel bystugor och hembygdsgårdar i Orsa
kommun till 10 000 kr inklusive moms för beställningar kommunen tillhanda senast
den 31 december 2020. För beställningar kommunen tillhanda efter detta datum gäller
ordinarie priser (enligt dnr OK KS 2018/00995).

Sammanfattning av ärendet
I början av år 2017 kom det in ett förslag till kommunen från Byarådet i Orsa att
ansluta bystugorna till stadsnätet. Dåvarande stadsnätsansvarig utarbetade ett förslag
att finansiera 90 % av anslutningskostnaderna genom att söka Jordbruksverkets bidrag
vid namn ”Investeringsbidrag för fritids- och idrottsanläggningar”. Som motprestation
för detta erbjöd Byarådet sig att anordna informationsträffar där de bland annat skulle
informera om fiber. Idén med dessa informationsträffar var att bidra till att fler
personer i kommunen skulle få upp ögonen för de möjligheter (ekonomiska så väl som
praktiska) som finns med fiber och att de då skulle ansluta sig till stadsnätet.
Utskottet för samhälle tog den 26 februari 2019 beslut om att avvakta med att ansöka
om bidraget på grund av resursbrist och till fördel för den övriga stadsnätsutbyggnaden
men att fortsätta dialogen med Byarådet om möjliga lösningar. Ärendet har sedan dess
pausats men i januari 2020 återupptogs ärendet igen.
Länsstyrelsen administrerar ovan nämnda stöd och konstaterade att de har tagit emot
ansökningar för en högre totalsumma än vad de har möjlighet att fördela ut under
nuvarande programperiod. Då återstår två alternativ:
1) Vänta till nästa programperiod med att ansöka om bidraget.
2) Tillfälligt och under en fördefinierad period erbjuda bygdegårdar (och rimligtvis
även hembygdsgårdar) en reducerad avgift för att ansluta sig till stadsnätet.
Efter detta datum gäller ordinarie priser enligt tidigare beslut. I övrigt behandlas och
prioriteras anslutningarna av bystugorna som vanliga kundanslutningar och i enlighet
med 2020 års utbyggnadsplan. De föreslagna insatserna bedöms alltså sammantaget
inte nämnvärt påverka stadsnätets investeringsbudget. Bystugornas och
hembygdsgårdarnas motprestation behöver definieras och vidareutvecklas och det
åligger i första hand Byarådet att genomföra och följa upp dessa.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-03-17 med bilaga 1 – Förslag till
utveckling, 2017-02-24.

Justerandes signatur
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Tillfälligt reducera anslutningsavgiften för att ansluta allmänna samlingslokaler såsom
till exempel bystugor och hembygdsgårdar i Orsa kommun till 10 000 kr inklusive
moms för beställningar kommunen tillhanda senast den 31 december 2020. För
beställningar kommunen tillhanda efter detta datum gäller ordinarie priser (enligt dnr
OK KS 2018/00995).

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

Sändlista
Verksamhetsområde samhälle
Stadsnätsansvarig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

OK KS 2019/00337-7

Hållbarhetsstrategi, Agenda 2030
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

Anta hållbarhetsstrategin – Agenda 2030.
Resurstilldelning till hållbarhetsarbetet beaktas i arbetet med 2021 års budget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har prioriterat tre av målen i Agenda 2030. Dessa är mål 3 - Hälsa och
välbefinnande, mål 7 - Hållbar energi för alla och mål 12 - Hållbar konsumtion och
produktion. Nu behövs en strategi för det fortsatta arbetet och hur kommunen får så
bred uppslutning som möjligt. Föreslagna strategi ska uppdateras redan till hösten.
Strategin innebär bland annat att Orsa kommun bjuder in Företagarna, LRF
(Lantbrukarnas Riksförbund) och Naturskyddsföreningen till diskussioner om åtgärder
för att så effektivt som möjligt bidra till måluppfyllnaden. Den innebär också att Orsa
snarast tar kontakt med grannkommunerna för att utröna intresset av en gemensam
resurs, till exempel en hållbarhetsstrateg, som kan hålla dessa frågor aktuella och
levande. Under 2020 kommer enheten Utredning och utveckling att ha ett
samordningsansvar för Agenda 2030.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-03.
Förslag till hållbarhetsstrategi med bilaga.
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2019-09-30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Anta hållbarhetsstrategin – Agenda 2030.
• Resurstilldelning till hållbarhetsarbetet beaktas i arbetet med 2021 års budget.

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

Sändlista
Verksamhetsområde service och utveckling
NODAVA AB
Orsa Lokaler AB/Orsabostäder AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

OK KS 2019/00358-5

Svar på motion om webbsändningar av fullmäktiges
sammanträden efter återremittering
Beslut
Kommunen inför webbsändningar av kommunfullmäktige enligt förslaget i motionen,
förutsatt att kostnaden delas upp mellan kommunikationsenheten och
kommunfullmäktige enligt tjänsteutlåtandet daterat 2020-03-03 och att
kommunfullmäktige accepterar att textning av möten görs automatiserat via ett AIverktyg. Kommunen fortsätter också med direktsändningar i Orsa närradio. Motionen
anses därmed bifallen.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2019 lämnade Socialdemokraterna och Moderaterna i fullmäktige gemensamt in
en motion där de föreslog att Orsa kommun skulle börja livesända kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats, samt att sändningarna i
efterhand ska finnas lagrade på webbplatsen.
Motionen besvarades under hösten 2019 med att information från fullmäktiges
sammanträden kan ske genom sammanfattande nyhetsrapportering och kortare
nyhetsfilmer. På kommunfullmäktige i februari 2020 återremitterades ärendet med
motiveringen att frågan ska utredas ytterligare avseende möjligheterna att införa
webbsändningar. Kommunikationsenheten har därefter utrett ärendet igen.
Inställningen kring genomslaget av att livesända KF-sändningar på webben kvarstår.
För att nå ut till våra medborgare behöver kommunen bli bättre på att skriva nyheter
och producera kortare filmer som belyser de sakfrågor som berör målgrupperna. Med
det sagt så är det självklart bra ur ett demokratiskt perspektiv om det också finns
webbsändningar av fullmäktige som kan följas live eller i efterhand av våra
medborgare, förtroendevalda och media.
Det nya förslaget innebär att kommunfullmäktige tar löpande kostnader som gäller
helhetslösningen av videoproduktion, kostnader för uppgraderingar och installationer
av tekniken, accepterar automatisk textning av filmfiler av ett AI-verktyg, vilket
innebär att fel i textningen kan uppstå, och även att kostnader gällande
direktsändningar för Orsa närradio belastar kommunfullmäktiges budget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-10-08 samt 2020-03-03.
Motion, 2019-05-21.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige:
Kommunen inför webbsändningar av kommunfullmäktige enligt förslaget i motionen,
förutsatt att kostnaden delas upp mellan kommunikationsenheten och
kommunfullmäktige enligt tjänsteutlåtandet daterat 2020-03-03 och att
kommunfullmäktige accepterar att textning av möten görs automatiserat via ett AIJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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verktyg. Kommunen fortsätter också med direktsändningar i Orsa närradio. Motionen
anses därmed bifallen.

Yrkanden
Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av Joakim Larsson (M), Mikael Thalin
(C) och Olof Herko (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sändlista
Kommunikationsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

OK OMS 2020/00048-2

Matdistribution i trygghetsboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 maj 2020 ska mat fortsättningsvis
ingå i trygghetsboende som en service och att en serviceavgift på 65 kr per dag för det
ska tas ut.

Sammanfattning av ärendet
Det nyligen fattade beslutet om att matdistribution ska upphöra innebär att den som
bor på trygghetsboende inte längre kommer att få mat serverad i matsalen utifrån att
insatsen upphör den 1 maj. Det finns alltså inte individuella beslut om matdistribution
efter den 30 april.
De gemensamma måltiderna är dock ett bra sätt att motverka ensamhet och det vore
därför en fördel att lunch även fortsättningsvis serveras på kommunens
trygghetsboende. Ett sätt att ha kvar lunchen till dem som bor på trygghetsboende från
den 1 maj och framåt är att inkludera maten i boendeformen trygghetsboende och att ta
ut en särskild serviceavgift för maten. Maten skulle då fortsättningsvis lagas i köket på
boendet Lillåhem, levereras i kantiner och serveras i de gemensamma matsalarna av
personal inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2020-02-28.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 maj 2020 ska mat fortsättningsvis
ingå i trygghetsboende som en service och att en serviceavgift på 65 kr per dag för det
ska tas ut.

Sändlista
Verksamhetsområde omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

OK KS 2020/00229-2

Föreskrift om förbud mot eldning utomhus
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot eldning utomhus.

Sammanfattning av ärendet
Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer avseende
eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram en vägledning för eldning utomhus för
att underlätta för kommuner och enskilda.
Nu gällande lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet att fatta
beslut om eldningsförbud till ett kommunalförbund. Därför behöver respektive
medlemskommun fatta beslut om föreskrifter som reglerar förbud mot eldning
utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av bränder i skog och mark.
I föreskriften tydliggörs att Brandkåren Norra Dalarna bedömer aktuell brandrisk- och
beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om
eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller ej. Förbundet hanterar eventuella
dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för planerade
naturvårdsbränningar.
Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre. Detta hanteras
som tidigare av brandkåren tillsammans med Länsstyrelsen och omfattas inte av
föreskriften om förbud mot eldning utomhus.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-04-06.
Tjänsteutlåtande, kommunchefen, 2020-03-04.
Förslag till Föreskrift om förbud mot eldning utomhus med bilaga 1, vägledning
avseende generella undantag från eldningsförbud.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot eldning utomhus.

Sändlista
Brandkåren Norra Dalarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

OK KS 2020/00322-1

Reglemente för gemensamma servicenämnden lön, Älvdalen
- nämndssammanträden på distans
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner att ledamöter får delta på distans och
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att Älvdalens och Mora kommuner fattar ett
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av rådande läge med covid-19 finns anledning att se över möjligheten
för kommunens ledamöter att delta på distans under ett sammanträde.
Kommunallagen möjliggör för ledamöter att delta på distans i fullmäktige, styrelsen
och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och deltar på lika villkor.
För att en ledamot ska kunna delta på distans måste fullmäktige först besluta om att så
får ske och reglera det i nämndens reglemente. Förslaget är att fullmäktige godkänner
att ledamöter får delta på distans och att nämndens reglemente kompletteras med
följande:
§ 10 Deltagande på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-05-11.
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-04-01.
Protokollsutdrag, Älvdalens kommunfullmäktige, 2020-04-07.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige godkänner att ledamöter får delta på distans och
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Älvdalens och Mora kommuner fattar ett
likalydande beslut.

Sändlista
Älvdalens kommun, Mora kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

OK KS 2020/00004-15

Svar på interpellation om resurser och utveckling av kulturen
Beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Magnus Bjurman (S) har ställt en interpellation om resurser och utveckling av kulturen
i Orsa. I interpellationen ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
o
o
o

Hur ser du på att resurserna till kulturen minskat sedan
omorganisationen av tjänstemannaförvaltningen?
Hur anser du att kommunen förvaltar och lever upp till sitt goda
renommé inom musik och kultur?
Vad anser du behöver göras för att leva upp till och skapa den
utveckling när det gäller musik och kultur som uttrycks i kommunens
nya vision, Orsa 2050?

I svaret från Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande, anges att enligt senast
publicerad statistik tillhör Orsa en av de kommuner i landet som satsar mest pengar
per invånare på kultur och musik under flera år. Åren 2015 till 2018 har Orsa i
genomsnitt satsat 1 786 kr/invånare och för 2018 är siffran 1 791 kr/invånare.
Orsa lever upp till sitt renommé inom kultur och musik på ett flertal sätt. Musikskolan
är avgiftsfri sedan något år för att möjliggöra för fler att delta. Musikfestivalen
Orsayran är ett annat exempel och även kommunens bidrag till Dalapop, som är ett
resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna. Vidare finns
föreningsstöd, både i form av bidrag och föreningskonsulent. Hembygdsföreningen och
Slipstensföreningen har uppdrag inom kulturarvsområdet, IOGT driver biograf och
mötescentrum Röda Kvarn och här har Operasällskapet sändningar av Opera live,
Konstföreningen bidrar med utställningar i kulturhuset och kulturföreningen Lyran
anordnar olika föreställningar. Biblioteket har också nyligen fått bidrag från
Kulturrådet för att utveckla sin verksamhet. Verksamhetsområdet har också fått
uppdraget att organisera arbetet så att medborgarna får bästa möjliga bredd inom de
olika kulturyttringarna.
I den nyligen antagna visionen, Orsa 2050, så uttrycks bland annat att kommunen ska
vara en mittpunkt för musik och kultur. Samtidigt uttrycker visionen också bland annat
att ”i Orsa gör vi saker med människor och inte för”. I svaret skrivet Mikael Thalin (C)
att det förpliktigar till ett fortsatt brett arbete inom området och får även bli en fortsatt
diskussion kring hur den nya visionen kan förverkligas.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation, 2020-05-22 (delades på sammanträdet).
Interpellation, 2020-05-19 (delades på sammanträdet).

Sändlista
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

OK KS 2020/00468-2

Svar på interpellation om information till
kommunfullmäktige om investeringsprojekt
Beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Joakim Larsson (M) har ställt en interpellation om löpande information till
kommunfullmäktige om större investeringsprojekt som till exempel nybyggnationen av
det särskilda boendet och ombyggnationen av förskolan Trimsarvet. I interpellationen
ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
o

o

Vilken status och aktuell tidplan har nybyggnationen av det särskilda
boendet? Finns det händelser som kommer att påverka kostnaderna i
större omfattning för byggnationen och ekonomiska kalkyler för
kommunen?
Hur ser kommunstyrelsens ordförande på större investeringar med
tanke på de omständigheter och risker som covid-19 pandemin
orsakar?

I svaret från Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande, så anges att omsorgen
har tagit fram ett ramprogram när det gäller det nya särskilda boendet. Det är
utgångspunkten för funktion och utformning av byggnaden. Upphandling av
arkitekttjänst har genomförts och arbetet med att rita byggnaden pågår. Under det
senaste halvåret har ett stort antal tillstånd från olika myndigheter, främst
Länsstyrelsen, sökts och erhållits när det gäller bland annat flytt av vattendrag,
kulturlämningar, avvattning och biotoper. Detta arbete har tagit längre tid än väntat,
men tillståndsgivningen går enligt plan. Troligen kommer bäcken vid det planerade
boendet att flyttas och marken där byggnaden ska placeras ska fyllas upp med massor
under kommande höst 2020. Parallellt med ritning och projektering av byggnaden
pågår planarbetet. På grund av stor arbetsanhopning hos stadsbyggnadsförvaltningen
utförs arbetet av en konsult men med kontinuerlig avstämning från förvaltningens
planenhet. Under tiden fram till sommaren pågår slutförandet av förslag till detaljplan.
Tidplanen för hela projektet är förskjuten med 6 till 12 månader främst på grund av
processen med tillståndsansökningar. Det innebär att byggstart kan ske tidigast kvartal
4 2021. Det finns inga projekthändelser som har förändrat kostnadskalkylen.
Kommunen följer utvecklingen av covid-19 noggrant. Dock är de planerade
investeringarna angelägna att genomföra och planen ligger därför fast.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation, 2020-05-22 (delades på sammanträdet).
Interpellation, 2020-05-20 (delades på sammanträdet)

Sändlista
-
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§ 59

Delgivningar
1.

Granskning av delårsrapport Brandkåren
Norra Dalarna

OK KS 2020/00049-1

2.

Revisionsrapport om granskning av ITsäkerhet

OK KS 2020/00380-1

3.

Protokoll inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2019

OK KS 2020/00410-1

Justerandes signatur
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