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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Tingssalen, 2019-09-30, kl. 18:00 – 21.00 
Ajournering 19.45-19.55. 

Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista 
 

Övriga deltagare: Anna-Karin Bengtar, sångerska 
Ann-Sofie Sund, Orsa konståkningsklubb, § 41.1 
Elsmarie Laggar Bärjegård (C), ordförande  
kommunrevisionen, § 41.2 
Emelie Drott, planarkitekt, § 42 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Johan Smids (C) och Joakim Larsson (M) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: _____________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf  240 - 58  

 _____________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 

 _____________________________________ 

Johan Smids, justerare          Joakim Larsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-09-30 

Överklagningstid: 2019-10-11 – 2019-11-01 

Anslaget sätts upp: 2019-10-11 Anslaget tas ner: 2019-11-02 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 3 

Informationsärenden 4 

Översiktsplan för Orsa kommun 6 

Svar på medborgarförslag att anlägga en hundrastplats 8 

Svar på medborgarförslag om klimatförändringar 9 

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 10 

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande tobaksförsäljning och e-cigaretter 11 

Nybyggnation av särskilt boende 12 

Hyressänkning och slopning av underskottstäckning, Orsa Lokaler AB 15 

VA-taxa från 2020 17 

Agenda 2030 18 

Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB 18 

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen, Norra Dalarnas samordningsförbund, 
FINSAM 

20 

Ansvarsfrihet 2018 för Region Dalarnas direktion 21 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till kommunstyrelsen (V) 22 

Fyllnadsval till byggnadsnämnden (S) 23 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare för överförmyndaren 24 

Interpellation om bidrag för att utveckla företagsklimatet (Bucht-pengarna) 25 

Delgivningar 26 
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§ 40  

 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 

1. Medborgarförslag om 

cykelväg/strandpromenad 

Brantudden-Lisselhed 

Överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

OK KS 2019/00581-1 

2. Motion om kompetensförsörjning 

och attraktivitet inom 

omvårdnadsyrken 

Överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

OK KS 2019/00891-1 

3. Motion om Dalarnas regionala 

kultur- och bildningsplan 2019-2022 

Överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

OK KS 2019/00892-1 
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§ 41  

 

Informationsärenden 

 Anna-Karin Bengtar inleder med att 

sjunga Orsas ”nationalsång”. 

 

1. Information från Orsa 

konståkningsklubb 

Ann-Sofie Sund presenterar Orsa 

konståkningsklubb. Klubben bildades i 

oktober 1991 och har sedan dess varit 

aktiv. Klubben riktar sig främst till 

ungdomar och har både skridskoskola och 

tävlingsåkare. På mötet var även två av 

klubbens unga åkare med. För dem 

innebär klubben en rolig och meningsfull 

fritid. Framtiden ser ljus ut för klubben 

med en stabil tränarstab, en aktiv styrelse 

och många aktiviteter för medlemmarna. 

OK KS 2019/00020-33 

2. Information från revisorerna 

Elsmarie Laggar Bärjegård (C), ordförande 

för kommunrevisionen, informerar bland 

annat om kommunstyrelsens svar på 

granskningar av årsredovisningen och en 

grundläggande granskning av 2018. I sitt 

svar bedömer styrelsen att inte samtliga 

mål är uppfyllda och instämmer därmed i 

revisorernas kritik. Styrelsen beskriver 

också att åtgärder ska vidtas för att 

förbättra måluppfyllelsen och 

uppföljningen av målen.   

Ytterligare granskningsrapporter har 

delgivits fullmäktige som t ex en rapport 

om kunskapsresultat inom skolan. 

Framöver kommer revisorerna bland 

annat att granska delårsrapporten och 

kommunens omsorgsverksamhet. 

OK KS 2019/00020-16 

3. Information från kommunstyrelsens 

ordförande 

Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens 

ordförande, informerar om ett pågående 

OK KS 2019/00020-25 
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visionsarbete som tar sikte på en ny vision 

för kommunen till 2050. Den ska vara en 

grund för framtida arbete och utifrån 

visionen kommer nya verksamhetsmål att 

formuleras. Inom visionsarbetet har det 

bland annat genomförts medborgar-

dialoger och seminarier.  

Vidare information om ett nytt nationellt 

kostnadsutjämningssystem som kommer 

att implementeras från och med nästa år. 

Det är ett system för att utjämna 

kostnadsskillnader bland landets 

kommuner som beror på icke-

påverkansbara faktorer. För Orsas del 

innebär det högre statliga intäkter från 

2020. Dock ska ett införandebidrag betalas 

till de kommuner som får intäkts-

minskningar under de första åren.  

Ytterligare information om Beredningen 

för Dalarnas utveckling (BDU) med bland 

annat information från Trafikverket som 

planerar att sänka hastigheten på vissa 

vägar i landet och i kommunen. 
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§ 42 OK KS 2015/00026-29 

 

Översiktsplan för Orsa kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kommuntäckande översiktsplan.  

Kommunfullmäktige tackar alla som har jobbat fram denna översiktsplan - 

medborgare, stadsbyggnadskontoret och andra tjänstepersoner. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 2011 arbetat med att ta fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Orsa kommun.  
 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunen och visar hur 
markanvändningen ska se ut framöver med sikte mot år 2035. Planen berör 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen men även riskhanteringsfrågor såsom 
riskbedömningar och eventuella skyddsåtgärder för att till exempel förebygga olyckor 
med farligt gods som transporteras på väg E45. Vissa delar av väg E45 i Orsa kommer 
att byggas om enligt Trafikverkets plan som sedan tidigare har vunnit laga kraft.   
 
Varje ny mandatperiod framledes kommer kommunen behöva ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet. Om den är inaktuell i något avseende så bör den ändras. 
Förslaget till översiktsplan har nu lotsats igenom de sista stegen i den formella 
demokratiska processen enligt Plan- och bygglagen och är framme vid ett antagande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, stadsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-09. 
Förslag till översiktsplan för Orsa kommun, version daterad augusti 2019. 
Särskilt utlåtande av inkomna synpunkter i utställningsskedet, 2019-08-08. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Anta förslaget till kommuntäckande översiktsplan.  

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

kommunstyrelsens förslag.  

Morgan Darmell (M) yrkar för Moderaterna, med instämmande av Joep Meens (MP), 

att allt innehåll i översiktsplanen gällande den föreslagna vägkorridoren Holen-Trunna 

ska tas bort, med anledning av bestridande av denna del av vägkorridoren. 

Joep Meens (MP) yrkar på följande tillägg om fullmäktige antar översiktsplanen: 

kommunfullmäktige tackar alla som har jobbat fram denna översiktsplan - 

medborgare, stadsbyggnadskontoret och andra tjänstepersoner. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Morgan 

Darmells yrkande och därefter ställs proposition på Joep Meens tilläggsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande 

ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Morgan Darmells 

förslag. Omröstningen utfaller enligt bilaga med 26 ja-röster och 5 nej-röster.  

Därmed finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag att anta 

översiktsplanen. 

Därefter ställs proposition på Joep Meens tilläggsyrkande och ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

 

Sändlista 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Samtliga kommunstyrelsens utskott 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 43 OK KS 2018/00871-2 

 

Svar på medborgarförslag att anlägga en hundrastplats 

Beslut 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt driven 
hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen ska anlägga en 
inhägnad hundlekplats i Orsa. 
 
I tjänsteutlåtandet så beskrivs att flera kommuner i landet som t ex Malmö, Nacka och 
Uppsala har tagit fram riktlinjer för hur tätt gårdarna ska byggas. Malmö stads policy 
är omfattande och statuerar t ex storlek till minst 1 000 kvm, hägnets 
landskapsutformning, möjligheten till lek och agility m.m. Med andra kommuners 
erfarenheter om behoven av flertalet hundrastgårdar och den nödvändiga 
investeringen i instängsling, belysning, markarbeten etc. bedöms de ekonomiska 
insatserna som stora. 
 
Frågan kan ställas om det är en kommunal uppgift att iordningställa allmänna ytor för 
hundägare att låta hundar leka av sig och skapa sociala mötesytor för hundägare. Flera 
närliggande kommuner hänvisar de som är intresserade av en hundrastgård att bilda 
en förening och söka stöd för att eventuellt själva driva och sköta en hundrastgård. 
Skulle initiativ tas som innebär att någon annan aktör (privat eller ideell) är villig att 
bekosta, driva och förvalta en hundrastgård på kommunal mark är kommunen öppen 
för en sådan diskussion med berörda parter och kan föreslå lämplig kommunal mark 
för ändamålet. Däremot anser inte kommunen att en hundrastgård ska skötas av 
kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-01-17. 
Medborgarförslag, 2018-09-24. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt driven 
hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet. 
 

Sändlista 
Förslagsställarna 
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§ 44 OK KS 2018/01226-2 

 

Svar på medborgarförslag om klimatförändringar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i medborgarförslaget 
beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med Agenda 2030 och därmed är 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om klimatförändringar med följande förslag: 

- Kommunen tar fram en klimatomställningsplan med koldioxidbudget för att 
göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. 
 

- Kontaktar alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom 
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska utsläppen i 
motsvarande grad. 
 

- Kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som 
kommunen genom sina fonder har placeringar i och istället investerar i 
hållbara och fossilfria alternativ. 
 

- Gör ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala 
organisationer, näringsliv och skolor. 

 
I tjänsteutlåtandet så beskrivs tidigare uppdrag att arbeta med, samordna och följa upp 
strategin för Agenda 2030. Kommunstyrelsen har även valt ut tre av de sjutton globala 
målen som ingår i agendan. Dessa är mål 3, Hälsa och välbefinnande, mål 7, Hållbar 
energi, och mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Hur prioriteringar och 
insatser ska göras kommer att framgå av strategin för Agenda 2030. 
Medborgarförslaget kan beaktas i samband med det arbetet. Kommunen har idag inte 
några investeringar i fonder eller aktier i bolag som investerar i fossilutvinnande 
företag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-09. 
Medborgarförslag med bilaga, 2018-12-07. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i medborgarförslaget 
beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med Agenda 2030 och därmed är 
medborgarförslaget besvarat. 

Sändlista 
Förslagsställarna 
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§ 45 OK OMS 2019/00134-2 

 

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar tillägg i riktlinjerna för serveringstillstånd enligt förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för serveringstillstånd ändras med tillägg av text gällande alkohollagen, 
riktlinjer för tobaksförsäljning, försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria 
läkemedel.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2019-08-01. 
Tillägg i riktlinjer för serveringstillstånd.  
Riktlinjer för serveringstillstånd, reviderade 2017-08-17. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar tillägg i riktlinjerna för serveringstillstånd enligt förslag 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
Alkoholhandläggaren 
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§ 46 OK OMS 2019/00138-2 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande tobaksförsäljning 
och e-cigaretter 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya avgifter gällande tobaksförsäljning och 
e-cigaretter enligt följande: 
 
Ansökan om tobaksförsäljning – 6 000 kr 
Årlig tillsyn tobaksförsäljning – 2 000 kr 
Försäljning och tillsynsavgift e-cigaretter – 1 000 kr/årligen 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tobakslagen kräver tillstånd till försäljning och ansökan ska göras likställt med ett 
serveringstillstånd. En ansökningsavgift gällande tobaksförsäljning tillkommer samt en 
årlig tillsynsavgift. När det gäller e-cigaretter så är det en ny försäljnings- och 
tillsynsavgift. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde omsorg, 2019-08-02. 
Förslag till nya avgifter. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya avgifter gällande tobaksförsäljning och 
e-cigaretter enligt följande: 
 
Ansökan om tobaksförsäljning – 6 000 kr 
Årlig tillsyn tobaksförsäljning – 2 000 kr 
Försäljning och tillsynsavgift e-cigaretter – 1 000 kr/årligen 
 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde omsorg 
Alkoholhandläggare 
 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30 
Dokument nr: OK KS 2018/00013-26 

12(26) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 47 OK KS 2019/00334-5 

 

Nybyggnation av särskilt boende 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet). 
Kommunstyrelsen ska efter ytterligare utredning besluta om vilka delar i 
projektet som ska genomföras, samt efter projektering och upphandling fatta 
beslut om igångsättning. Kommunstyrelsen kan besluta om förändrad 
placering av nya SÄBO om det krävs på grund av markförhållanden. 

 
2. Bygga trygghetsboende på nuvarande särskilt boende, Lillåhem. 
3. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att genomföra en 

ombyggnad av Lillåhem som fortsatt särskilt boende (dnr OK KS 2016/00170- 
6, punkt 1). 

 
Vidare beslutar kommunfullmäktige följande: 

4. Bygga om och utöka det befintliga tillagningsköket på Lillåhem. 
5. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att bygga ut 

Orsaskolans kök till ett tillagningskök (dnr OK KS 2017/00443-4). 
 

Reservation 
Lars Olov Uleander (KD) och Malin Sundin Grindal (KD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. Morgan Darmell (M) och Joakim Larsson (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för förslaget från (KD). 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att äldreboendet Lillåhem 
ska byggas om. Orsa Lokaler AB fick uppdraget att tillsammans med kommunens 
verksamheter ta fram anpassade lokaler utifrån Lillåhems nuvarande plats och 
utformning. Arbetet med programhandling och projektering har pågått från våren 
2017. Det har konstaterats att ombyggnationen av Lillåhem kommer att vara så 
omfattande att kostnaden för att riva fastigheten ned till grunden och återuppbygga 
den som tidigare blir ungefär densamma. 
 
I samband med ombyggnationen av Lillåhem har även kommunen sett över alternativ 
för Orsagården, även det ett särskilt boende (SÄBO). Ett helt nytt alternativ har växt 
fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende och i planeringen har 
kommunen tittat på lämpliga områden. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att 
prioritera området öster om Murargränd. 
 
Förslaget är att Lillåhem byggs om till ett trygghetsboende och dess kök byggs ut och 
blir till ett tillagningskök för flera enheter. Planen att bygga nytt kök på Orsaskolan 
ändras alltså. Kommunstyrelsens tidigare beslut att det ska finnas ett kök per avdelning 
står kvar, och att dessa fungerar som så kallade ”Mottagningskök” (se protokollsutdrag, 
kommunstyrelsen, § 51, 2017-04-10). 
 
Tvätten som idag finns i källaren vid Orsa Lärcentrum flyttas till den nya byggnaden 
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och så även hälso- och sjukvårdsenheten som idag finns i källaren på Dalagatan. 
Planerna avseende förskolan ska beredas i ett separat ärende.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens extra sammanträde 2019-09-30 (delades på 
sammanträdet). 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, kommunledningen, 2019-08-05. 
PM besiktning – rapport från konsult inom geologi, 2019-07-18. 
Utredning placering särskilt boende, stadsbyggnadsförvaltningen. 
Utredning nybyggnation särskilt boende, augusti 2019. 
Snabbfakta nybyggnation särskilt boende, augusti 2019. 
Karta möjliga platser för särskilt boende, juni 2019.  
Sammanfattande presentation om nybyggnation av särskilt boende. 
Markteknisk undersökningsrapport, 2019-09-18. 
Kalkylunderlag markteknisk undersökning, 2019-09-23. 
PM - markteknisk undersökning, 2019-09-18. 
Sammanställning ekonomisk kalkyl, 2019-09-24. 
Sammanställning investeringar, särskilt boende Storgärdet. 
Sammanställning investeringar, ombyggnation Lillåhem. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2019-08-20. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 46, 2018-05-28. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 86, 2016-11-21. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 51, 2017-04-10. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Bygga nytt särskilt boende, SÄBO, öster om Murargränd (Storgärdet). 
Kommunstyrelsen ska efter ytterligare utredning besluta om vilka delar i 
projektet som ska genomföras, samt efter projektering och upphandling fatta 
beslut om igångsättning. Kommunstyrelsen kan besluta om förändrad 
placering av nya SÄBO om det krävs på grund av markförhållanden. 

 
2. Bygga trygghetsboende på nuvarande särskilt boende, Lillåhem. 
3. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att genomföra en 

ombyggnad av Lillåhem som fortsatt särskilt boende (dnr OK KS 2016/00170- 
6, punkt 1). 

 
Vidare beslutar kommunfullmäktige följande: 

4. Bygga om och utöka det befintliga tillagningsköket på Lillåhem. 
5. Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om att bygga ut 

Orsaskolans kök till ett tillagningskök (dnr OK KS 2017/00443-4). 
 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C), med instämmande av Roine Andersson (SD), Magnus Bjurman (S) 
och Marie Olsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Olov Uleander (KD) yrkar, med instämmande av Morgan Darmell (M) och Joakim 
Larsson (M), på återremiss med motiveringen att beslutsunderlaget är bristfälligt och 
att fullmäktige inte har fått ta del av kommunstyrelsens protokollsutdrag, med förslag 
till beslut och yrkanden med kritik i ärendet, inom rimlig tid eftersom styrelsens extra 
sammanträde har hållits i omedelbar anslutning till fullmäktigesammanträdet.  
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Lars Olov Uleander (KD) framför ett ändringsyrkande för Kristdemokraterna, med 
instämmande av Morgan Darmell (M) för Moderaterna, om inte ärendet återremitteras 
ska kommunstyrelsen få i uppdrag att utreda andra förslag till placering av särskilt 
boende med kostnadskalkyl om den fortsatta processen visar att placeringen på 
Storgärdet av någon anledning visar sig vara mindre lämplig samt att detta ska 
föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Detta ska ersätta det tillägg under 
beslutspunkt nr 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Mikael Thalin (C) yrkar avslag på tilläggsförslaget. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska 
avgöras idag och därefter ställs proposition på kommunstyrelsens förslag och 
ändringsyrkandet från (KD) och (M). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 
 

Omröstning nr 1 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande 
ordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska 
återremitteras. Omröstningen utfaller enligt bilaga med 27 ja-röster och 4 nej-röster.  
 
Därmed avgör kommunstyrelsen ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet 
från (KD) och (M) och finner att fullmäktige beslutar enligt det förstnämnda. 
 

Omröstning nr 2 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande 
ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för yrkandet från (KD) och 
(M). Omröstningen utfaller enligt bilaga med 27 ja-röster och 4 nej-röster.  
 
Därmed beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Sändlista 
Orsa Lokaler AB 
Utskottet för omsorg 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljökontoret 
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§ 48 OK KS 2019/00338-1 

 

Hyressänkning och slopning av underskottstäckning, Orsa 
Lokaler AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020 utgår ingen underskottstäckning 
för näringsfastigheterna. 2019 är sista gången Orsa Lokaler AB får underskottstäckning 
för näringsfastigheterna av kommunen. Under en period om 3 år (2020–2022) sänker 
Orsa Lokaler AB hyra på verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.  
 
Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB dvs. att resultatet efter 
finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr, inte gäller under kommunens 
budget- och planperiod 2020–2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Orsa Lokaler AB övertog merparten av kommunens verksamhetshetsfastigheter 
har kommunen betalat underskottstäckning för vissa näringsfastigheter där inte 
kommunal verksamhet bedrivs i första hand. Kommunen har även stöttat bolaget med 
aktieägartillskott då bolaget drabbats av oväntade kostnader. Under senare år har 
bolaget haft ett årligt resultat efter finansnetto på mellan 2 - 3 mkr. Under 2018 ökades 
aktiekapitalet i bolaget med 35 mkr som en förberedelse för de investeringar som 
planeras, bland annat framtida äldreboende. Bolaget har idag ett eget kapital på 
omkring 50 mkr. 
 
I kommunens förslag till budget 2020 och plan 2021 - 2023 har hänsyn tagits till att 
konjunkturen viker enligt tillgängliga prognoser samtidigt som pensionskostnaderna 
tar en allt större del av utrymmet. Vidare så kommer investeringar, bland annat i nytt 
äldreboende, innebära ökade hyror.  
Utifrån dessa förutsättningar tillsammans med minskade statliga bidrag för nyanlända 
så finns det idag inget utrymme för nämnder och utskott att få utökade ramar i takt 
med ökade lönekostnader. Förslaget är att Orsa Lokaler under en treårsperiod sänker 
sina hyror med 2,5 mkr per år för att kommunen ska kunna leva upp till de ekonomiska 
riktlinjerna om ett resultat om 1,5% av skatteintäkterna över tid. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-06-24.  
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-05-15. 
Avtal täckning av underskott för näringsfastigheter. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-03-03. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020 utgår ingen underskottstäckning 
för näringsfastigheterna. 2019 är sista gången Orsa Lokaler AB får underskottstäckning 
för näringsfastigheterna av kommunen. Under en period om 3 år (2020–2022) sänker 
Orsa Lokaler AB hyra på verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.  
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Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB dvs. att resultatet efter 
finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr, inte gäller under kommunens 
budget- och planperiod 2020–2022. 
 

Sändlista 
Ekonomikontoret 
Orsa Lokaler AB 
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§ 49 OK KS 2019/00763-1 

 

VA-taxa från 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 5%. 

Höjningen gäller från den 1 januari 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala bolaget, Orsa Vatten och Avfall AB, ska bedriva sin verksamhet på ett 
sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom taxor. Vidare ska bolaget 
uppvisa ett nollresultat utifrån bibehållen standard på VA-anläggningar och VA-nät.  
 
VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Investeringar behöver 
genomföras framöver för att säkerställa vattenförsörjningen och hanteringen av den 
allmänna VA-anläggningen. Bolaget hade ett underskott för VA-verksamheten under 
2018 och prognoserna för 2019 pekar på ett negativt resultat. Styrelsen för Orsa Vatten 
och Avfall AB föreslår därför en höjning av taxorna avseende både anläggnings- och 
brukningsavgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09.  

Protokollsutdrag styrelsemöte, Orsa Vatten och Avfall AB, 2019-06-12. 

Protokollsutdrag, Orsa kommunfullmäktige, 2018-10-08. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 5%. 

Höjningen gäller från den 1 januari 2020. 

 

Sändlista 
NODAVA AB 
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§ 50 OK KS 2019/00337-1 

 

Agenda 2030 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mål 3 - Hälsa och välbefinnande, Mål 7 - 
Hållbar energi för alla och Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion ska 
prioriteras i Orsa kommuns arbete med Agenda 2030. 
 

2. Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten och Avfall AB ska inom sina 
områden delta aktivt i arbetet med Agenda 2030. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Världens ledare har i FN:s generalförsamling förbundit sig till sjutton globala mål för 
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Alla ska verka för att målen 
har uppnåtts senast till år 2030. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att 
utrota fattigdom och hunger, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen 
och att främja fred och rättvisa. 

De globala målen berör ett stort antal områden som svenska kommuner och regioner 
redan arbetar aktivt med, så även Orsa kommun. Det gäller till exempel 
energieffektivitet inom Orsa Lokaler AB och Orsabostäder AB, ett aktivt kvalitetsarbete 
i skolan, livsmedelsupphandlingen som möjliggjorde lokalproducerad mat och ett 
arbete för minskade avfallsmängder. 

Eftersom Agenda 2030 innehåller så många olika områden är det angeläget att peka ut 
vilka områden som ska ha huvudfokus. Även om mycket redan görs är det angeläget att 
öka takten genom att ta fram en strategi som syftar till att kommunen kan uppnå 
övergripande mål och målområden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-05-15. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-11-27. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mål 3 - Hälsa och välbefinnande, Mål 7 - 
Hållbar energi för alla och Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion ska 
prioriteras i Orsa Kommuns arbete med Agenda 2030. 
 

2. Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten och Avfall AB ska inom sina 
områden delta aktivt i arbetet med Agenda 2030. 

Sändlista 
Kommunchef 
Verksamhetsområde service och utveckling 
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§ 51 OK KS 2019/00565-1 

 

Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mikael Thalin (C) till ledamot och Magnus Bjurman (S) 

som ersättare i styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB från ordinarie årsstämma 

2019 och längst till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Val till styrelsen i det gemensamt ägda bolaget, Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Kommunstyrelsens ordförande är ordinarie ledamot enligt aktieägaravtalet. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-11-21. 

 

Yrkanden 
Jan Segerstedt (C), ordförande i valberedningen, föreslår Mikael Thalin (C) till ledamot 

och Magnus Bjurman (S) som ersättare i styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB 

från ordinarie årsstämma 2019 och längst till ordinarie årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Jan Segerstedt förslag om val till ledamot och 

därefter val till ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller båda. 

 

Sändlista 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
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§ 52 OK KS 2019/00427-2 

 

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen, Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra 
Dalarnas samordningsförbund för år 2018. 
 

Jäv 
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet i Norra Dalarna är ett förbund för rehabiliteringsområdet och 
är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna och 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Ansvarsfriheten för styrelsen ska prövas av 
samtliga dessa medlemmar.  
 
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen för 2018 och bedömer att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt perspektiv 
tillfredsställande sätt. Även räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Utifrån en sammantagen bedömning 
så tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det 
gånga året. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Tjänsteutlåtande, service och utveckling, 2019-06-10. 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018, FINSAM. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra 
Dalarnas samordningsförbund för år 2018. 
 

Sändlista 
Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM. 
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§ 53 OK KS 2019/00559-1 

 

Ansvarsfrihet 2018 för Region Dalarnas direktion 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion utifrån 
föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Jäv 
Mikael Thalin (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna har överlämnat sin årsredovisning för 2018. Samtliga medlemmar ska 
också pröva ansvarsfrågan för direktionen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-09-09. 
Verksamhetsberättelse 2018, kommunalförbundet Region Dalarna, 2019-06-10. 
Protokollsutdrag, direktionen Region Dalarna, 2018-10-24.  
Förbundsordning Region Dalarna från 2018-01-01. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion utifrån 
föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
 

Sändlista 
Kommunalförbundet Region Dalarna 
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§ 54 OK KS 2019/00808-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till 
kommunstyrelsen (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Petri Stenport (V) och väljer Anders 

Johansson (V) som ny ledamot i kommunstyrelsen under resterande mandatperiod och 

längst till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Petri Stenport (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-07-17. 

 

Yrkanden 
Vice ordföranden i valberedningen, Anders Rosell (S), föreslår Anders Johansson (V) 

som ny ledamot i kommunstyrelsen under resterande mandatperiod och längst till och 

med 2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
De valda. 
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§ 55 OK KS 2019/00782-1 

 

Fyllnadsval till byggnadsnämnden (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Jörgen Storm (S) till ledamot i byggnadsnämnden under 

resterande mandatperiod och längst till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Val av ledamot till byggnadsnämnden efter Lennart Rosell (S). 

 

Beslutsunderlag 
- 

 

Yrkanden 
Vice ordföranden i valberedningen, Anders Rosell (S), föreslår Jörgen Storm (S) som 

ny ledamot i byggnadsnämnden under resterande mandatperiod och längst till och 

med 2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
Byggnadsnämnden 
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§ 56 OK KS 2019/00850-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval som ersättare för 
överförmyndaren 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Karin Herko (S) och väljer Olof Herko 

(S) som ny ersättare för överförmyndaren under resterande mandatperiod och längst 

till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Herko (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare för överförmyndaren. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-09-16. 

 

Yrkanden 
Vice ordföranden i valberedningen, Anders Rosell (S), föreslår Olof Herko (S) som ny 

ersättare för överförmyndaren under resterande mandatperiod och längst till och med 

2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
De valda.  

Överförmyndare i samverkan i norra Dalarna. 
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§ 57 OK KS 2019/00867-1 

 

Interpellation om bidrag för att utveckla företagsklimatet 
(Bucht-pengarna) 

Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Olsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

kommunen har ansökt om de så kallade ”Buchtpengarna” som syftar till att främja 

företagsklimatet. I interpellationen ställs följande frågor:  

1. Har Orsa kommun sökt och fått dessa pengar? 

2. Om Orsa kommun har sökt dem, vad har de i sådana fall använts till konkret 

med redovisning av belopp för de olika insatserna och vad planeras det att 

de ska användas till framöver? 

3. Om Orsa kommun har fått pengar, vilka andra aktörer har kommunen 

samverkat med i detta arbete? 

4. Om Orsa kommun har fått pengar, har näringslivet varit involverade i 

planeringen av hur pengarna ska användas? 

I svaret från kommunstyrelsens ordförande, Mikael Thalin (C), besvaras frågorna enligt 

följande: 

1. Kommunen har sökt och fått 1,7 miljoner x 3 för 2018 - 2020. Ansökan om 

ytterligare medel för 2019 har gjorts. Alla medel är inte förbrukade och 

kvarvarande medel kommer att förskjutas framåt för att kunna nyttjas under 

kommande år. 

2. Insatserna är planerade utifrån näringslivsstrategin. En redovisning finns i 

bilagan till svaret. 

3. Orsa kommun har samarbetat med Företagarna i Orsa, Mora och Älvdalens 

kommuner. 

4. Företagarföreningen har varit involverad i ansökan och det sker en 

kontinuerlig uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, 2019-09-24 (delades på sammanträdet). 

Svar på interpellationen med bilaga, 2019-09-27 (delades på sammanträdet). 

Sändlista 
- 
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§ 58  

 

Delgivningar 

1. Revisionsrapport - Kunskapsresultat i 

grundskolan. 

OK KS 2019/00563-1 

2. Revisionsrapport - Grundläggande 

granskning av år 2018. 

OK KS 2019/00331-1 

3. Protokollsutdrag från OK 

Kommunstyrelsens sammanträde den 24 

juni 2019 - Uppdrag 

demokratiberedningen. 

OK KS 2019/00125-3 

 

 

 


