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 Årets medarbetare -   :

Denna behandling ' Årets medarbetare' har inget tjänsteutlåtande.



 Information från revisorerna -   :

Denna behandling ' Information från revisorerna' har inget tjänsteutlåtande.



 Information från kommunstyrelsens ordförande -   :

Denna behandling ' Information från kommunstyrelsens ordförande' har inget tjänsteutlåtande.



42 Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad



42 Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 24.10.2022   

4 (11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 OK KS 2022/00427-1

Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer i kommunfullmäktiges presidium 2022-
10-15 – 2026-10-14:

1. Anne Marie Fröjdh (C) till ordförande i kommunfullmäktige
2. Bernt Westerhagen (C) till 1.e vice ordförande i kommunfullmäktige

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige väljs på kommunfullmäktige den 12 
december.

Sammanfattning av ärendet
Nyvalda kommunfullmäktige väljer på sitt första möte ett presidium för den löpande 
mandatperioden. Presidiet består av ordföranden, förste och andre vice ordföranden.

Yrkanden
Anna Pers (C) yrkar på att välja som Anne-Marie Fröjdh (C) som ordförande och att 
Bernt Westerhagen (C) väljs som vice ordförande.

Mikael Thalin (C) yrkar på att valet av 2:e vice ordförande skjuts till 
kommunfullmäktige den 12 december.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på förslaget till ordförande, därefter 1:e vice 
ordföranden och sedan Mikael Tahlins (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller samtliga.

Sändlista
Samtliga valda
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Mikael Thalin (C) yrkar på att valet av 2:e vice ordförande skjuts till 
kommunfullmäktige den 12 december.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på förslaget till ordförande, därefter 1:e vice 
ordföranden och sedan Mikael Tahlins (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller samtliga.
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43 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval revisor - OK KS 2022/00398-1 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval revisor : Avsägelse

Carolina Sandvik
Till O Ann-Marie Fröjd; • Anna Erkers
Kopia C, Elsmari laggar-Bärjegård

@ro»upp. Startar den 14 september 2022. Förfaller den 14 september 2022.
Du vidarebefordrade meddelande022-09-14 08:17.

Svara Svara alla  Vidarebefordra I E
tis2022-09-13 16:11

Hej, eftersom jag nu är anställd som chef på gemensamt stöd i Orsa avsäger jag mig uppdraget som revisor med omedelbar

verkan. Jag blir jävig i de flesta frågor så det är omöjligt att fullfölja. Revisionsgruppen är informerad.

Hälsningar Carolina Sandvik



44 Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas av friskvårdssatsningen ”Motionera mera”. - OK KS 2022/00117-3 Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas av friskvårdssatsningen ”Motionera mera”. : Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas av friskvårdssatsningen ”Motionera mera”.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-10-27
Dokument nr: OK KS 2022/00117-3, 009

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Helene Grapenson

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas 
av friskvårdssatsningen ”Motionera mera”.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att inte bara 
anställda på Orsa kommun utan alla Orsabor ska få delta i friskvårdsaktiviteten 
”Motionera mera”.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-03-30

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av Personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat.

Sändlista
Förslagsställaren

Helene Grapenson
Personalchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 21.11.2022   

9 (21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 131 OK KS 2022/00117-3

Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas 
av friskvårdssatsningen ”Motionera mera”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av Personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med förslag om att inte bara 
anställda på Orsa kommun utan alla Orsabor ska få delta i friskvårdsaktiviteten 
”Motionera mera”. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-10-27
Medborgarförslag 2022-03-30

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av Personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 131 OK KS 2022/00117-3

Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas 
av friskvårdssatsningen ”Motionera mera”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av Personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med förslag om att inte bara 
anställda på Orsa kommun utan alla Orsabor ska få delta i friskvårdsaktiviteten 
”Motionera mera”. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-10-27
Medborgarförslag 2022-03-30

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av Personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 08.11.2022   

6 (14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 73 OK KS 2022/00117-3

Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas 
av friskvårdssatsningen ”Motionera mera”.
Beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med förslag om att inte bara 
anställda på Orsa kommun utan alla Orsabor ska få delta i friskvårdsaktiviteten 
”Motionera mera”.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-10-27
Medborgarförslag 2022-03-30

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat.

Sändlista
Kommunstyrelsen



45 Val av kommunens revisorer 2023-2026 -   :

Denna behandling '45 Val av kommunens revisorer 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.



46 Val av revisor till Brandkåren i Norra Dalarna -   :

Denna behandling '46 Val av revisor till Brandkåren i Norra Dalarna' har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '47 Val av kommunstyrelse 2022-2026' har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '48 Val av valnämnd 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.



49 Val till gemensam nämnd för social myndighetsutövning 2023-2026 och nominering av vice ordförande -   :

Denna behandling '49 Val till gemensam nämnd för social myndighetsutövning 2023-2026 och nominering av vice

ordförande' har inget tjänsteutlåtande.
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inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '51 Val till gemensam servicenämnd för löneadministration 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '53 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Orsabostäder AB 2023-2026' har inget

tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '58 Val till gemensam miljö- och byggnadsnämnd 2023-2026 och nominering av förste vice

ordförande' har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '59 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '60 Val av representanter i styrelsen för Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä'

har inget tjänsteutlåtande.



61 Val till Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2023-2026 -   :

Denna behandling '61 Val till Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.



62 Val till Språktolknämnden i Dalarna 2023-2026 -   :

Denna behandling '62 Val till Språktolknämnden i Dalarna 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.



63 Val till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM 2023-2026 -   :

Denna behandling '63 Val till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM 2023-2026' har inget tjänsteutlåtande.



64 Val av representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB 2023-2026 -   :

Denna behandling '64 Val av representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB 2023-2026' har inget

tjänsteutlåtande.
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Denna behandling '65 Val av representant till direktionen Brandkåren Norra Dalarna' har inget tjänsteutlåtande.



66 Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB -   :

Denna behandling '66 Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB' har inget tjänsteutlåtande.



67 Val av ledamot och ersättare till Dalarnas kommunförbund -   :

Denna behandling '67 Val av ledamot och ersättare till Dalarnas kommunförbund' har inget tjänsteutlåtande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-10-06
Rev: 2022-11-09
Dokument nr: OK KS 2022/00420-2, 140

1(1)

Verksamhetsområde samhälle
Klaus Csucs

Kommunstyrelsen

Näringslivsstrategi 2023–2026

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområdet Samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för 2023 - 2026, eftersom
kommunens nuvarande näringslivsstrategi går ut vid årsskiftet.

Arbetsområden och prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska
organiseras och genomföras. Verksamhetsområde Samhälle har ansvar att i samarbete 
med de kommunala förvaltningarna, verksamhetsområden, OLAB/OBAB och Nodava 
ta fram en gemensam plan med aktiviteter som bygger på strategins prioriterande 
utvecklingsområden och arbetsområden. Strategin har varit på remiss till 
Miljönämnden, Byggnadsnämnden, OVAAB/Nodava, OLAB/OBAB och 
Företagarföreningen i Orsa.

Beslutsunderlag
Näringslivsstrategin 2023 – 2026
Nuvarande näringslivsstrategi 2021 – 2022 

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 - 2026.

Sändlista

Birgitta Bogren
Chef verksamhetsområde samhälle
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Näringslivsstrategi
2021-2022
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Orsa kommuns bidrag t ill näringslivsutveckling
För att Orsa kommun ska nå de övergripande målen1 är det viktigt att sysselsättningen ökar.
Förutsättning för att folk i arbetsför ålder ska kunna bo varaktigt på en plats, är att de kan försörja sig.
Orsa är i en gemensam arbetsmarknad med Mora och Älvdalen, men utifrån
arbetsmarknadsutvecklingen i Orsas grannkommuner de senaste tio åren2 och pendlingsavstånden,
krävs det att antalet anställda i privata företag i den egna kommunen ökar för att Orsa ska kunna öka
sin befolkning. I sin tur, ökad sysselsättningen sker genom fortsatt konkurrenskraft i befintliga företag
så att de kan behålla och skapa nya jobb, genom att fler företag startas och överlever, samt att företag
bestämmer sig för att etablera sig i Orsa.

Trots att Orsas befintliga företag har en låg lönsamhet jämfört med riket, har
sysselsättningsutvecklingen i Orsa sammantaget legat i nivå med rikets genomsnitt de senaste tio
åren. Den privata sysselsättningen har dock ökat kraftigt, medan den offentliga sysselsättningen har
minskat kraftigt.3 Detta beror på att man har en stor andel av sysselsättningen i växande branscher
(t.ex. besöksnäring, bygg och företagstjänster) och en liten andel i krympande branscher (t.ex.
in du stri). Orsa har en stark besöksn ärin g där tillv äxtpoten tial finn s. Tack v are Orsas ”bran schmix” har
kommunen även i fortsättning en relativ fördel. Men för en fortsatt näringslivsutveckling krävs att
företagen i Orsa har ett bra företagsklimat.

Orsa kommuns uppdrag är att arbeta tillsammans med företagarna för att förbättra
näringslivsklimatet.

I en mindre kommun blir enskilda entreprenöriella människor väldigt viktiga. Orsa är inte större än ett
enskilda individer med driv och engagemang kan göra stor skillnad.

Syftet med strategin är att tydliggöra Orsa kommuns prioriteringar 2021–2022 för att kommunen,
tillsammans med andra, ska möjliggöra en näringslivsutveckling baserad på samarbete.

Orsas framgång bygger på att vända litenheten till sin fördel: kan befintligt och nytt engagemang
bland kommun, företag och medborgare leda i samma riktning är det då också lättare att
åstadkomma förändring i kommunen på kort tid.

Strategisk inriktning i strategin
Attraktivt företagsklimat

1Se Orsa kommuns övergripande mål på sida 2
2 Enligt Telemarksforsknings regional analys: http://regionalaanalyser.se/report/2034/0/1
3 Enligt Telemarkforsknings regional analys: http://regionalaanalyser.se/report/2034/0/1



68 Näringslivsstrategi 2023-2026 - OK KS 2022/00420-2 Näringslivsstrategi 2023-2026 : Strategi för näringsliv 2021-2022

4 av 7

Orsa kommuns vision och övergripande mål

Vision
I Orsa skapar vi med människor, inte för- I Orsa finns livskvalitet – I Orsa gör vi saker möjliga

Övergripande mål 2021–2022
I Orsa skapar vi med människor, inte för

Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.

I Orsa finns livskvalitet

Antal invånare ska öka till 7000 (6940 2021)
Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun.

I Orsa gör vi saker möjliga

Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.
Orsa är topp 50 (75 2021) i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat

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

Arbete med företagsklimat 2018-2020
Under perioden 2018–2020 har kommunen jobbat med olika aktiviteter inom de beslutade
prioriterade utvecklingsområdena från Näringslivsstrategin 2018–2020.

M an har jobbat med pr ojektet ”Främjan de myn dighe tsu tövn in g”, format och etablerat
Företagarveckan och ExpoOrsa mässan, jobbat med upphandlingsfrågor, startat upp
Nyföretagarcentrum norra Dalarna och påbörjat ett digitaliseringsarbete för att få fram flera e-
tjänster. Man har fördjupat samarbetet inom projektet Skola-näringsliv och tagit fram en
handlingsplan.

Kommunen har även jobbat med attraktivitet (t.ex. centrumutveckling) och satsat mycket på
kommunikationen med näringslivet (t.ex. företagsbesök, företagsstafetten, frukostar, utskick).

2018 till 2020 har kommunen byggt ut sitt fibernät från att 60,14 % av alla fasta hushåll i kommunen
hade tillgång till bredband via fiber år 2018 till att ca 85 % har tillgång till fiber i december 2020.

För perioden 2018–2020 hade kommunen ett övergripande mål med att vara bland de topp hundra
bästa kommunerna i näringslivsrankingen år 2020. Målet nåddes redan 2019 med plats 80 i
företagsklimatsrankingen (plats 83 2020).

Framgångsfaktorer för ett förbättrat företagsklimat
Svenskt Näringsliv (SN) menar att i grunden är det en fråga om attityder till företagande hos
kommunpolitiker och tjänstemän, att säkerställa ett serviceinriktat myndighetsutövande. Med den
expertkompetens och erfarenhet som tjänstepersonerna besitter kan de med råd och vägledning
hjälpa företag och entreprenörer att göra rätt. I de politiska besluten bör det vägas in hur dessa beslut
påverkar företag och entreprenörskap. Samtidigt lägger SN fokus på upphandling som ett strategiskt
verktyg och hur skolan jobbar med näringslivsfrågor för att säkra näringslivets framtida
kompetensbehov.4

Sveriges kommuner och regioner (SKR) pekar ut följande: rätt kunskap och bemötande, utvecklad
service, snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter.5

Enligt Företagarna (riksorganisation) är det mest avgörande för att skapa ett bra företagsklimat att
det finns en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet. Lokala politiker och tjänstemän
måste ha kunskap om de lokala företagens betydelse, förståelse för företagares villkor och också
målmedvetet arbeta för att ständigt förbättra och förenkla vardagen för företagare.6

Det finns en tydlig röd tråd bland framgångsfaktorerna. Det handlar sammanfattningsvis om
attityder, bemötande, samarbete, service, tydlig kommunikation/information samt ett agerande från
kommunen som säkerställer att strategin genomförs i praktiken.

För Orsa, gäller en strategisk inriktning: attraktivt företagsklimat.

4 Enligt SNs hemsida www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/lokalt-foretagsklimat
5 Enligt SKRs hemsida:
www.skr.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat.2769.html
6 Enligt Företagarnas hemsida:
www.foretagarna.se/politik-paverkan/fragor-vi-driver/lokalt-foretagsklimat
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För et t at t rakt ivt företagsklimat i Orsa
Strategin för att nå ett attraktivt företagsklimat är att hela kommunen engageras i arbetet att nå det
övergripande målet. Kommunens chefer, tjänstepersoner och politiker ska fokusera på att göra allt vi
kan för att ge förutsättningar att driva företag i Orsa. Organisationen måste anamma strategin,
förbättra sina interna rutiner genom dialog med berörda samt se till att vi kommunicerar ett enhetligt
och genomtänkt budskap till företagen. Orsa kommun ska genomsyra att näringslivsfrågor är
prioriterade för att inspirera medborgare och besökare till att Orsa är en bra plats för att driva företag.

Näringslivskontoret inom Verksamhetsområde Samhälle står idag för en stor del av nätverksarbetet
gentemot företagen i Orsa. Rikstäckande undersökningar visar att de flesta kontakter som
företagaren har med kommunerna handlar mest om tillstånd och tillsyn.7 För att uppnå ett gott
företagsklimat är det därför viktigt att utveckla hela kommunens engagemang i företagsfrågor samt
i att förbättra kommunens service.

Utgångspunkten för urvalet av prioriterade utvecklingsområden och arbetsområden ligger i
företagens svar i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.

De prioriterade utvecklingsområden är:

Kompetensförsörjning

Arbete med bostadsförsörjning

Utöver de prioriterade områden har kommunen följande arbetsområden:

Lokal infrastruktur

Förenkling av rutiner kring myndighetsutövning
Förbättring i bemötande, service, kommunikation och upphandling

Digitalisering genom utveckling av e-tjänster

Företagsutveckling

Besöksnäring

7 Enligt SNs företagsklimat enkät: https:/ /www.foretagsklimat.se/?factor=muni_contact_latest_year_about
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Organisering och genomförande av st rategin
För att nå de uppsatta övergripande målen har kommunala förvaltningar och verksamhetsområden
ansvar att genomföra strategin.

Verksamhetsområdet Samhälle, i samarbete med de kommunala förvaltningar och
verksamhetsområden, ansvarar för att ta fram en gemensam plan med aktiviteter som ska förankras
på respektive nämnd eller utskott. Samtliga aktiviteter ska vara utformade för att ge konkreta
effekter som gör skillnad för näringslivsutveckling och företagsklimat. De ska syfta till att ge Orsas
befintliga och nya företag så bra förutsättningar som möjligt för utveckling och tillväxt. Aktiviteterna
ska kommuniceras tydligt till tjänstepersoner, chefer, politiker, företagare och kommuninvånare.

Uppföljning av planen sker löpande inom kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens utskott
för Samhälle.

Rapportering av genomförandet av planen sker av kommunchefen till näringslivsrådet.

St rateg in följs u pp en gån g pe r år ge n om det över gr ipan de målet ”Orsa är topp 50 ( 75 2021) i Sv en skt
Närin gsliv s ran kin g av företagsklimat”.

Målgrupper för näringslivsstrategin
Kommunens nämnder, utskotten, förvaltningar och verksamhetsområden
med företagskontakt

Befintliga företagare och derasorganisationer

Etablerare och blivande företagare (t.ex. Orsabor, inflyttare, besökare och
fritidshus-ägare med intresse- och potential för att startaföretag)

Det företagsstödjande nätverket i grannkommunerna / i Dalarna

Kommunala företag (även de som är samägda med andrakommuner)
Ideella aktörer (exempelvis föreningar) som har betydelse för näringslivsutvecklingen
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Strategisk inriktning i strategin
Sveriges bästa företagsklimat

Uppdrag och syfte
Orsa kommuns uppdrag är att arbeta tillsammans med näringslivet för att förbättra företagsklimatet.

I en mindre kommun blir enskilda entreprenöriella människor väldigt viktiga. Orsa är inte större än ett
enskilda individer med driv och engagemang kan göra stor skillnad.

Syftet med strategin är att tydliggöra Orsa kommuns prioriteringar 2023–2026 för att kommunen,
tillsammans med andra, ska möjliggöra en näringslivsutveckling baserad på samarbete och dialog.

Orsa kommuns vision och övergripande mål

Vision
I Orsa skapar vi med människor, inte för – I Orsa finns livskvalitet – I Orsa gör vi saker möjliga

Övergripande mål 2023
I Orsa skapar vi med människor, inte för

Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.

I Orsa finns livskvalitet

Antal invånare ska öka till 7000

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

I Orsa gör vi saker möjliga

Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.

Orsa är topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat

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

Arbete med företagsklimatet 2021-2022
Under perioden 2021–2022 har kommunen jobbat med olika aktiviteter inom de beslutade
prioriterade utvecklingsområdena från Näringslivsstrategin 2021–2022.

För perioden 2021–2022 hade kommunen ett övergripande mål med att vara bland de topp 50 (75
2021) bästa kommunerna i näringslivsrankingen år 2022. Målet nåddes delvis med plats 72 år 2021
och 55 år 2022.
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För ett attraktivt företagsklimat i Orsa
Strategin för att nå ett attraktivt företagsklimat är att hela kommunen engageras i arbetet att nå det
övergripande målet. Kommunens chefer, tjänstepersoner och politiker ska fokusera på att göra allt vi
kan för att ge förutsättningar att driva företag i Orsa. Organisationen måste anamma strategin,
förbättra sina interna rutiner genom dialog med berörda samt se till att vi kommunicerar ett enhetligt
och genomtänkt budskap till företagen. Orsa kommun ska genomsyra att näringslivsfrågor är
prioriterade för att inspirera medborgare och besökare till att Orsa är en bra plats för att driva företag.

För att uppnå ett gott företagsklimat är det viktigt att utveckla hela kommunens engagemang i
företagsfrågor samt i att förbättra kommunens service.

Utgångspunkten för urvalet av prioriterade utvecklingsområden och arbetsområden ligger i
företagens svar i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet. Därutöver kan andra
undersökningar som till exempel Löpande insikt bidra med underlag för arbetet.

De prioriterade utvecklingsområden är:

Kompetens- och bostadsförsörjning
Förenkling av rutiner kring myndighetsutövning och förbättring i bemötande, service,
kommunikation och upphandling
Besöksnäring

Utöver de prioriterade områden har kommunen följande arbetsområden:

Lokal infrastruktur

Digitalisering genom utveckling av e-tjänster
Företagsutveckling genom aktiviteter som underlättar och stimulerar företagande

Kopplade styrdokument
Orsa kommuns övergripande mål som finns i Kommunplanen ligger till grunden för strategin.

Orsa kommuns ”Bostadsförsörjningsplan 2021-2030” ligger till grunden för arbetet med
bostadsförsörjningen.

Förenklingen av rutiner kring myndighetsutövning och förbättring av bemötande bygger bland annat
på Förvaltningslagen (2017:900) 5-9 §§ (bilaga 1).

Arbetet med besöksnäringen bygger på Visit Dalarnas ”Strategi 2030” som är grunden till en
handlingsplan för Orsa (bilaga 2). Handlingsplanen, inklusive aktiviteter, är framtagen av Orsa
kommun, Visit Dalarna, Visit Orsa, Grönklittsgruppen, Orsa Besparingsskog och Länsstyrelsen i
Dalarna som jobbar i en gemensam besöksnäringsgrupp.

Digitaliseringsarbetet och utvecklingen av e-tjänster bygger på Orsa kommuns ”Riktlinjer för
digitalisering”.
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Organisering och genomförande av strategin
För att nå de uppsatta övergripande målen har samtliga kommunala förvaltningar,
verksamhetsområden och de kommunala bolagen OLAB/OBAB och OVAAB/Nodava ansvar att
genomföra strategin.

Myndighetsutövningen till stora delar ligger i en gemensam nämnd med (och under) Mora kommun
och det är därför nödvändigt med en löpande dialog mellan kommunledningarna om målsättning och
styrning i dessa frågor.

Verksamhetsområde Samhälle har ansvar att i samarbete med de kommunala förvaltningarna,
verksamhetsområden, OLAB/OBAB och OVAAB/Nodava ta fram en gemensam plan med aktiviteter
som ska förankras i respektive nämnd eller utskott. En prioriterad aktivitet ska vara erfarenhetsutbyte
och jämförelse med kommunerna som får högst betyg i Svenskt Näringslivs enkät tillsammans med
lokala näringslivsorganisationer såsom till exempel Företagarna. Samtliga aktiviteter ska vara
utformade för att ge konkreta effekter som gör skillnad för näringslivsutveckling och företagsklimat.
De ska syfta till att ge Orsas befintliga och nya företag så bra förutsättningar som möjligt för
utveckling och tillväxt. Aktiviteterna ska kommuniceras tydligt till tjänstepersoner, chefer, politiker,
företagare och kommuninvånare.

Uppföljning av planen sker löpande inom kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens utskott
för Samhälle.

Rapportering av genomförandet av planen sker av kommunchefen till näringslivsrådet.

Strategin följs upp en gång per år genom det övergripande målet ”Orsa är topp 50 i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimat”.

Samverkansparter för näringslivsstrategin
Befintliga företagare och deras organisationer

Etablerare och blivande företagare (till exempel Orsabor, inflyttare,
besökare och fritidshusägare med intresse- och potential för att starta
företag)

Grannkommunerna
Det företagsstödjande nätverket i grannkommunerna / i Dalarna

Ideella aktörer (exempelvis föreningar) som har betydelse för näringslivsutvecklingen
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Bilaga 1 Förvaltningslagen (2017:900) 

Grunderna för god förvaltning

Legalitet, objektivitet och proportionalitet

5 §   En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska 
myndigheten vara saklig och opartisk….

6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. 
Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av 
hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Tillgänglighet

7 §   En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om 
hur och när sådana kan tas. 

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla 
sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del 
av allmänna handlingar.

Samverkan

8 §   En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.

En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller 
yttranden från andra myndigheter.

Allmänna krav på handläggningen av ärenden

Utgångspunkter för handläggningen

9 §   Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts.

Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att handläggningen helt eller delvis 
ska vara muntlig, om det inte är olämpligt.
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Bilaga 2 Lokal handlingsplan för Orsa kommun

Lokal handlingsplan för Orsa kommun
2021-2022

En viktig del av Dalarnas besöksnäringsstrategi mot år 2030
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1. Inledning
I Dalarna lanserades i maj 2017 en ny organisation för besöksnäringen med syfte att skapa
synergier för destinationsutveckling och tillväxt i regionen – Visit Dalarna AB. Besöksnäringens 
företag är samlande i en ekonomisk förening. Ca 800 företagen/aktörerna är idag medlemmar i 
Dalarnas besöksnäring ekonomisk förening. Mellan bolaget, Visit Dalarna AB, och föreningen är det 
tecknat ett samverkansavtal.

Vid bildandet av Visit Dalarna AB var den lokala förankringen starkt uttalad från både näring och 
kommuner. Det lokala arbetet organiseras i Orsa av en lokal besöksnäringsgrupp där en 
affärsutvecklare från Visit Dalarna AB finns med. Tillsammans tar man fram en årlig lokal 
handlingsplan.

Detta dokument är den lokala handlingsplanen för Orsa kommun 2021–2022. Det är en nedbrytning 
och anpassning av Dalarnas besöksnäringsstrategi - Strategi 2030. Strategi 2030, turismekonomisk 
statistik och mer information om Visit Dalarna och Dalarnas besöksnärings ekonomiska förening 
finns att läsa på https://www.visitdalarna.se/corporate/corporate   

1.1 Intressenter
I den lokala handlingsplanen berörs; 

 Alla aktörer inom besöksnäringen i kommunen; 
företag, organisationer, föreningar och lokala destinationsbolag som på något sätt möter 
regionens besökare i sin dagliga verksamhet.

 Kommunen – ofta kommunernas näringslivsenheter

1.2 Övergripande organisering och roller
Arbetet är organiserat så att Visit Dalarna har en Orsa Team som jobbar mot Orsa, i nära samarbete 
med lokala aktörer och Orsa kommun kring planer, aktiviteter och utveckling.

Visit Dalarnas roll:
 Har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt 

och internationellt.
 Har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och samarbetar med företagen i 

besöksnäringen. 
 Jobbar aktivt med olika projekt, affärsutveckling, utbildningar och marknadsföringsinsatser.
 Besökarservice i form av info-points, Contact Center och hemsida.
 Arbetar med besöksnäringens kompetensutveckling genom bl. a. seminarier och analys och 

kunskapsförmedling.

Lokal organisering:
 Arbetet med den lokala planen sker i gruppen för lokal besöksnäringsutveckling med 

representanter från Orsa kommun, Visit Orsa, Grönklittsgruppen, Orsa Besparingsskog, 
Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna. Kommunen ansvarar för uppföljning av planen.

 Arbetet följs upp i Näringslivsrådet, med representanter från LRF, Företagarna, Orsa 
Besparingsskog, Visit Orsa, Grönklittsgruppen och Orsa kommun.

2. Kommunikationsplan Visit Dalarna
Marknadskommunikationsplan Visit Dalarna 2022:
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3. Lokala förutsättningar och prioriteringar i Orsa 

Orsas styrkor som besöksdestination är:
Storslagen natur och orörd vildmark. Upplevelser och aktiviteter outdoor året om. Sjöar, skog och 
mark. Musik, kultur och glädje. Närhet, enkelhet och möjligheter. 

Vision 2030 för besöksnäringsutveckling i Orsa:
”En outdoordestination i internationell toppklass” (enligt workshop lokal besöksgrupp augusti 2020)

Profilbärare för Orsa:
 Outdoor
 Vildmarksupplevelser
 Grönklitt
 Musik

Lokala mål: (framtagna i workshop lokal besöksgrupp augusti 2020)
 Större andel besökare utanför nuvarande högsäsonger 
 Göra det enkelt och tydligt för gästerna att hitta till besöksmålen  
 Ta fram ett mindre antal besökspunkter och utveckla dem så att de blir riktigt bra 
 Året-runt-filmer på besöksmålen

3.1 Befintliga planer och styrdokument 
 Fördjupad översiktsplan
 Näringslivsstrategi 
 Kommunplan 2021
 Verksamhetsplan Visit Orsa
 Friluftslivsklassning Länsstyrelsen
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3.2 Prioriterade teman
 Outdoor
 Evenemang
 Lugn och ro
 Kultur och livsstil

3.3 Roller och ansvar
Ansvar och roller i det lokala arbetet kan åskådliggöras i en pyramidmodell.

 I botten den grundinfrastruktur som måste finnas på plats för en fungerande 
besöksdestination. Här verkar både offentliga och privata aktörer och Orsa Kommun har en 
stor roll. Det är också här som grunden läggs genom utvecklingssamarbetet med 
besöksnäringsgruppen lokalt.

 Pyramidens andra nivå består av de produkter och aktiviteter som Orsa har eller kan 
utveckla. Dessa bygger på infrastrukturen i botten. Här verkar Visit Orsa och skapar, 
tillsammans med medlemmarna, en stark besöksnäring lokalt samt bygger utveckling 
genom nätverk och samarbeten, ofta tillsammans med Visit Dalarna. Det kan t ex handla 
om att hitta lokala samarbeten, jobba med det lokala värdskapet eller gemensamma 
utbildningar inom något område.

 Överst finns marknadsföring och försäljning. Detta är i huvudsak Visit Dalarnas ansvar på 
lokal, regional, nationell och internationell nivå. Visit Dalarnas marknadsföring kompletteras 
lokalt med en marknadsplan utifrån besöksnäringsgruppens arbete.

Markn
adsföri

ng
 

Försälj
ning

Produkter
Aktiviteter

Infrastruktur

Privata och offentliga 
aktörer, bl a kommunen.
Besöksnäringsgruppen

Visit Orsa
Visit Dalarna

Visit Dalarna 
Visit Orsa
Besöksnäringsgruppen

Boende – hotell, stugor, 
vandrarhem (privat)

Mat – affärer, restauranger 
(privat)

Skogar, sjöar, vägar – 
allemansrätten (offentlig)
Transport – tåg, buss, flyg 
(privat/offentlig)
Företag

Besöksmål
Skidbackar
Skidspår
Vandringsleder
Idrottsarenor
Aktivitetsutrustning

Etc. 

På 
plats

Före 
& 

efter
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Den lokala besöksnäringsgruppen består av följande aktörer, samt Visit Dalarna, med ansvar enligt 
nedan. 

 Orsa Kommun - Uppföljning av lokala planen. Arbetar med besöksnäringens 
grundinfrastruktur. Nätverksarbete.

 Visit Orsa – Nätverksarbete. Genom samverkan bygga det lokala värdskapet, skapa 
möjligheter för t ex produktutveckling och identifiera behov av utbildningar. Lokal 
marknadsföring genom ffa den digitala plattformen visitorsa.se 

 Orsa Besparingsskog – grundinfrastruktur, produkter
 Grönklittsgruppen – grundinfrastruktur, produkter
 Länsstyrelsen Dalarna – grundinfrastruktur

Ansvar lokalt Visit Dalarna – Orsa Teamet - affärsutveckling, KAM, Contact Center
 Analys, kunskapsförmedling och kompetensutveckling - statistik, omvärldsanalyser, 

målgruppsanalyser, nöjdkundundersökning, seminarier, utbildningar och stöd i 
affärsutveckling. Arbetet sker i dialog och med lokal samverkan.

 Föra in Visit Dalarnas vision, fokus och mål i arbetet på lokal nivå.
 Ta med det lokala perspektivet in i Visit Dalarnas övergripande arbete.
 InfoPoints och destinationskoordination.
 Försäljning och marknadsföring.
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Miljönämnden 
M O R A | O R S A 

PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2022-11-09 

§37 Dnr: 2022-1493-A 01 

Yttrande över Näringslivsstrategi 2023-2026, Orsa kommun 

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande över Näringslivsstrategi 2019-
2023 för Orsa kommun 

1. aktiviteter som planeras att genomföras behöver synkroniseras med Mora 
kommun så långt som möjligt då förvaltningen lyder under en gemensam 
nämnd för båda kommunerna efter årsskiftet. 

2. arbetet bör präglas av en hög grad av dialog och samverkan. Att vika tid för 
samtal, samordning och dialog både internt och externt mellan företagare, 
politiker, tjänstepersoner om olika frågor som berör företagande och som 
bidrar t i l l ett utvecklat och positivt företagsklimat särskilt kopplat ti l l 
myndighetsutövning. Bra att bygga vidare på de forum som redan existerar 
och fungerar bra tex. Forum Orsa. Förvaltningslagen är subsidiär ti l l en 
annan lag och förordning, vilket innebär att den inte gäller över annan 
speciallagstiftning. 

3. nämnden har inget i övrigt att erinra utan ställer sig bakom strategin men vi l l 
samtidigt lämna önskemål om att uppföljning av strategin vävs samman med 
uppföljning av övriga mål och handlingsplaner. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd har fått Orsa kommuns Näringslivsstrategi 2023-2026 för 
yttrande 

Syftet med strategin är att tydliggöra Orsa kommuns prioriteringar 2023-2026 för att 
kommunen, tillsammans med andra, ska möjliggöra en näringslivsutveckling baserad 
på samarbete och dialog. 

Orsa kommuns "Bostadsförsörjningsplan 2021-2030" ligger till grund till arbetet med 
bostadsförsörjningen. Förenklingen av rutiner kring myndighetsutövning och 
förbättring av bemötande bygger bland annat på Förvaltningslagen (2017:900) 5-9 §§. 
Arbetet med besöksnäringen bygger på Visit Dalarnas "Strategi 2030" som är grunden 
till en handlingsplan för Orsa. Handlingsplanen, inklusive aktiviteter, är framtagen av 
Orsa kommun, Visit Dalarna, Visit Orsa, Grönklittsgruppen, Orsa Besparingsskog och 
Länsstyrelsen i Dalarna som jobbar i en gemensam besöksnäringsgrupp. 
Digitaliseringsarbetet och utvecklingen av e-tjänster bygger på Orsa kommuns 
"Riktlinjer för digitalisering". 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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M O R A | O R S A 

Miljönämnden 
PROTOKOLL 
MORA ORSA MILJÖNÄMND 
Sammanträdesdatum: 2022-11-09 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-11-03 
Remiss näringslivsstrategi 2022-10-19 

Förslag ti l l beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna följande yttrande över 
Näringslivsstrategi 2019-2023 för Orsa kommun 

1. aktiviteter som planeras att genomföras behöver synkroniseras med Mora 
kommun så långt som möjligt då förvaltningen lyder under en gemensam 
nämnd för båda kommunerna efter årsskiftet. 

2. arbetet bör präglas av en hög grad av dialog och samverkan. Att vika tid för 
samtal, samordning och dialog både internt och externt mellan företagare, 
politiker, tjänstepersoner om olika frågor som berör företagande och som 
bidrar t i l l ett utvecklat och positivt företagsklimat särskilt kopplat ti l l 
myndighetsutövning. Bra att bygga vidare på de forum som redan existerar 
och fungerar bra tex. Forum Orsa. 

3. nämnden har inget i övrigt att erinra utan ställer sig bakom strategin men vi l l 
samtidigt lämna önskemål om att uppföljning av strategin vävs samman med 
uppföljning av övriga mål och handlingsplaner. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 21.11.2022   

6 (21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 128 OK KS 2022/00420-2

Näringslivsstrategi 2023–2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 – 2026.

I näringslivsstrategin ersätts utskottet för samhälle med utskottet för strategi eftersom 
näringslivsfrågorna ska flyttas dit.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområdet samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för 2023 – 2026, eftersom
kommunens nuvarande näringslivsstrategi går ut vid årsskiftet. Arbetsområden och 
prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska organiseras och 
genomföras.

Verksamhetsområde samhälle har, i samarbete med övriga kommunala verksamheter 
och bolag, ansvar för att ta fram en gemensam plan med aktiviteter som bygger på 
strategins prioriterande utvecklingsområden. Dessa områden är bland annat 
kompetens- och bostadsförsörjning, förenklade rutiner kring myndighetsutövning och 
förbättring i bemötande, service, kommunikation och upphandling. Ytterligare ett 
prioriterat område är besöksnäringen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-10-18
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle rev 2022-11-09
Yttrande miljönämnden 2022-11-09
Näringslivsstrategin 2023 – 2026
Nuvarande näringslivsstrategi 2021 – 2022 

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 – 2026.

Yrkande
Magnus Bjurman (S) yrkar att utskottet för samhälle ersatts av utskottet för strategi 
eftersom näringslivsfrågorna ska flyttas till det sistnämnda utskottet och yrkar i övrigt 
bifall till förslaget. 

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 21.11.2022   

6 (21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 128 OK KS 2022/00420-2

Näringslivsstrategi 2023–2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 – 2026.

I näringslivsstrategin ersätts utskottet för samhälle med utskottet för strategi eftersom 
näringslivsfrågorna ska flyttas dit.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområdet samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för 2023 – 2026, eftersom
kommunens nuvarande näringslivsstrategi går ut vid årsskiftet. Arbetsområden och 
prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska organiseras och 
genomföras.

Verksamhetsområde samhälle har, i samarbete med övriga kommunala verksamheter 
och bolag, ansvar för att ta fram en gemensam plan med aktiviteter som bygger på 
strategins prioriterande utvecklingsområden. Dessa områden är bland annat 
kompetens- och bostadsförsörjning, förenklade rutiner kring myndighetsutövning och 
förbättring i bemötande, service, kommunikation och upphandling. Ytterligare ett 
prioriterat område är besöksnäringen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-10-18
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle rev 2022-11-09
Yttrande miljönämnden 2022-11-09
Näringslivsstrategin 2023 – 2026
Nuvarande näringslivsstrategi 2021 – 2022 

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 – 2026.

Yrkande
Magnus Bjurman (S) yrkar att utskottet för samhälle ersatts av utskottet för strategi 
eftersom näringslivsfrågorna ska flyttas till det sistnämnda utskottet och yrkar i övrigt 
bifall till förslaget. 

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 18.10.2022   

3 (6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 OK KS 2022/00420-2

Näringslivsstrategi 2023-2026
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 - 2026.

Reservation
Joakim Larsson reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområdet Samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för 2023 - 2026, eftersom
kommunens nuvarande näringslivsstrategi går ut vid årsskiftet.
Arbetsområden och prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska
organiseras och genomföras.
Verksamhetsområde Samhälle har ansvar att i samarbete med de kommunala 
förvaltningarna, verksamhetsområden, OLAB/OBAB och Nodava ta fram en gemensam 
plan med aktiviteter som bygger på strategins prioriterande utvecklingsområden och
arbetsområden.

Beslutsunderlag
Näringslivsstrategin 2023 – 2026
Nuvarande näringslivsstrategi 2021 – 2022 

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 - 2026.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-11-10
Dokument nr: OK KS 2022/00451-2, 101

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Arbetsordning för kommunfullmäktige
        
Sammanfattning av ärendet
Arbetsordningen anger arbetsformer och uppgifter för kommunfullmäktige. I 5 kap. 
72 § kommunallagen finns krav på att vissa bestämmelser ska finnas i en 
arbetsordning. Det gäller bland annat antalet ledamöter, tillvägagångssätt vid 
omröstningar och hantering av interpellationer, motioner och medborgarförslag. 

Kommunens förslag utgår från ett underlag från SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner) med en del lokala tillägg, till exempel presidiets uppgift att medverka vid 
kommunens nationaldagsfirande.

Det är få revideringar i det nya förslaget (se rödmarkerat). En förändring är att 
interpellationer kan ställas till ordförande och vice ordförande i kommunala helägda 
bolag samt NODAVA AB. Vissa delar har förtydligats till exempel att antalet ersättare 
ska utgöra högst hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige. Det är 
Länsstyrelsen som räknar om och tilldelar platserna efter den principen idag.

Kommunfullmäktiges presidium har sett över arbetsordningen och ställer sig bakom 
förslaget.

Den nya arbetsordningen föreslås gälla från 2023 och framåt.

Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning från 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning.

Sändlista
-

Marie Ehlin
Kommunchef
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Arbetsordning
Orsa kommunfullmäktige

Beslutad 2022-X-X
Dnr OK KS 2022/00451, 101

Reviderad
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen gäller från 2023.

Antalet ledamöter
1 § Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet 

ersättare. Antalet ersättare ska utgöra högst hälften av det antal platser som varje 
parti fått i fullmäktige.

Presidium
2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 
Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december 
månad.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdraget. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.

Särskilda uppgifter för presidiet är nationaldagsfirande i Orsa.

Interimsordförande, ålderspresident
3 § Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 

kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Den som har varit ledamot i 
kommunfullmäktige längst tid ska tjänstgöra som ordförande (ålderspresident) till dess att 
presidiet har valts.

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet m.m.
4 § Om ordförande eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade 
att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget 

vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan, efter ansökan, besluta att den 
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. 

En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. 
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Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget 
upphör. Ansökan ges in till nämndsekreterarna.

Tid för sammanträdena
6 § Kommunfullmäktige bestämmer för varje år antal sammanträden samt dag och tid för 

sammanträdena.

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
kommunfullmäktige första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium.

Extra sammanträde
7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 

ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen
8 § Om det finns särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, ställa in 

ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ska ordföranden, via förvaltningen, snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 
kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
9 § Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhuset. Dock får ordföranden, efter samråd 

med vice ordförandena, bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Deltagande på distans
10 § Fullmäktige får, om det finns 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.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sammanträde som omfattas av ärende om anställning eller valärende som leder till sluten 
omröstning får inte genomföras på distans.

Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång till en stabil uppkoppling.
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Tillkännagivande av sammanträdena
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages 
på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 
om de ärenden som ska behandlas. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för brådskande 
ärenden.

Placeringsordning
12 § Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, placeringsordningen för 

kommunfullmäktiges ledamöter och andra, som har rätt att delta i kommunfullmäktiges 
överläggningar, om inte fullmäktige beslutar annat.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
13 § Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att fortsätta sammanträdet en 
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar ordföranden 
genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som 
inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
14 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska 

behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

15 § Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar kan skickas elektroniskt.
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Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör skickas till tillställas samtliga ledamöter och ersättare före 
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
16 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndsekreterarna. Ordföranden eller 
sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

17 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde kallar ordföranden 
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

Det som sagts om ledamot i 15 § och 16 § gäller också för ersättare som kallats till 
tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under 
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde 
ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
19 § En uppropslista som visar ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 

under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 
Ordföranden ansvarar för att upprop enligt uppropslistan sker i början av varje möte.

Upprop sker förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 19 §, väljer kommunfullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
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Turordning för handläggning av ärendena
21 § Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde som ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för 
att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena
22 § Rätt att delta i överläggningen har:

- Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av 
ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.

- Ordföranden och vice ordförandena i en kommunfullmäktigeberedning när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

- Ordföranden i en nämnd eller i en kommunfullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när 
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

- Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är 
medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls med 
anledning av svaret.

- Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin 
pågående verksamhet.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen.

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 
överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde 
ansvarar för behandlas.

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 
revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.
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24 § Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, kommunfullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna 
för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden, efter samråd 
med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar 
på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

25 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Kommunfullmäktiges sekreterare 
får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträden
26 § Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 

vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 
görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen avbryta en 
talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet.

Yrkanden
27 § När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster fastställer genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta lämna det skriftligt.
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Deltagande i beslut
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden 

innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om 
kommunfullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
29 § När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 

justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster fastställer ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

 

30 § En valsedel är ogiltig om den

- upptar namnet på någon som inte är valbar
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
31 § En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den ges in till nämndsekreterarna eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
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Medborgarförslag
32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att det lämnas in till nämndsekreterarna eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 
bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i 
överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet.

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt.

Företagens initiativrätt
33 § Styrelsen i sådant företag som avses i 10 kap. 2 – 6 §§ kommunallagen får väcka ärenden i 

kommunfullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer
34 § En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot alternativt 

inskickad från ledamotens kommunala e-postadress. Den ska ges in till nämndsekreterarna 
två arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet.

Interpellation får ställas till ordförande och vice ordförande i en nämnd, 
fullmäktigeberedning, utskott och helägt kommunalt bolag samt NODAVA AB. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det 
då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet.



69 Arbetsordning kommunfullmäktige - OK KS 2022/00451-2 Arbetsordning kommunfullmäktige : Arbetsordning Orsa kommunfullmäktige från 2023

11

Den ledamot som har ställt interpellationen ska få ta del av svaret vardagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses 10 kap, 2 - 6 §§, 
kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en 
av kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där 
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 
besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte.

Ordföranden ska innan fullmäktige inleder överläggningen av en interpellation, fråga 
fullmäktige om interpellationen får ställas.

Frågor
35 § En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot alternativt 

inskickad från ledamotens kommunala e-postadress. Den ska ges in till nämndsekreterarna 
senast två arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs om interpellationer gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Beredning av ärendena
36 § Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som kommunfullmäktige ska behandla ska remitteras. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

I de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsen förslag till 
beslut. Ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 
en fullmäktigeberedning men kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig. Har 
kommunstyrelsen en annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då 
ärendet läggs fram för fullmäktige. Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte 
beretts om samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Återredovisning från nämnderna
37 § Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 
härom anges i respektive nämnds reglemente.
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Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget
39 § Presidiet bereder revisorernas budget.

Valberedning
40 § På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 5 ledamöter och 
lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Fullmäktigeberedningar
41 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, kan väljer fullmäktige välja en 

ordinarie fullmäktigeberedning för den löpande mandatperioden. Valet förrättas på ett 
sammanträde som hålls före utgången av december månad.

Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningen. Bland 
ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de 
har valts till ledamöter.

Den ordinarie fullmäktigeberedningen är demokratiberedningen.

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till 
beredning. En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde.

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som 
fullmäktigeberedningen finner påkallade.

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.

Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett 
visst ärende eller behandling av en viss fråga.
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Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild 
beredning samt mandattiden för denna. 

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll.

Justering av protokollet
42 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordförande har lett.

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan kommunfullmäktige justerar den.

Reservation
43 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservation 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
44 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 

besluten i protokollet. Kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

45 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som 
föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen. Härutöver ska hela protokollet publiceras på 
kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan 
författning. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 136 OK KS 2022/00451-2

Arbetsordning kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsordningen anger arbetsformer och uppgifter för kommunfullmäktige. I 5 kap. 
72 § kommunallagen finns krav på att vissa bestämmelser ska finnas i en 
arbetsordning. Det gäller bland annat antalet ledamöter, tillvägagångssätt vid 
omröstningar och hantering av interpellationer, motioner och medborgarförslag. 

Kommunens förslag utgår från ett underlag från SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner) med en del lokala tillägg, till exempel presidiets uppgift att medverka vid 
kommunens nationaldagsfirande.

Det är få revideringar i det nya förslaget (se rödmarkerat). En förändring är att 
interpellationer kan ställas till ordförande och vice ordförande i kommunala helägda 
bolag samt NODAVA AB. Vissa delar har förtydligats till exempel att antalet ersättare 
ska utgöra högst hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige. Det är 
Länsstyrelsen som räknar om och tilldelar platserna efter den principen idag.

Kommunfullmäktiges presidium har sett över arbetsordningen och ställer sig bakom 
förslaget. Den nya arbetsordningen föreslås gälla från 2023 och framåt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-11-10
Förslag till arbetsordning från 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2022-12-12 kl. 18:00
Plats: Tingssalen, kommunhuset
IOGT-NTO serverar glögg från kl. 17:45 i foajén.

Öppnande, närvaro, justering

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor

1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag

Besvarande av interpellationer och frågor
1. Besvarande av frågor och interpellationer

Informationsärenden
1. Årets medarbetare
2. Information från revisorerna
3. Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslutsärenden
1.

2.

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium 2022-
2026

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval revisor

3. Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas av 
friskvårdssatsningen ”Motionera mera”
 Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för 
kommunmedborgarna i Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en 
budget på ca 4500 kronor per år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker 
två gånger per år och administreras av Personalenheten. ”Motionera mera” är 
enbart tänkt som uppmuntran till fysisk
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses 
medborgarförslaget besvarat.

4. Val av kommunens revisorer 2023-2026

5. Val av revisor till Brandkåren i Norra Dalarna
 

6. Val av kommunstyrelse 2022-2026
 

7. Val av valnämnd 2023-2026
 

8. Val till gemensam nämnd för social myndighetsutövning 2023-2026 
och nominering av vice ordförande

9. Val till gemensam gymnasienämnd 2023-2026 och nominering av 
förste vice ordförande

10. Val till gemensam servicenämnd för löneadministration 2023-2026
 

11. Val till gemensam servicenämnd IS/IT 2023-2026 och nominering av 
vice ordförande
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12. Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Orsabostäder AB 2023-

2026

13. Val av ledamöter, ersättare och revisor i Orsa Lokaler AB 2023-2026
 

14. Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Orsa Vatten och Avfall AB 
2023-2026
 

15. Val av ledamöter, ersättare och revisorer i NODAVA AB 2023-2026 
samt nominering av ordförande
 

16. Val av överförmyndare 2023-2026
 

17. Val till gemensam miljö- och byggnadsnämnd 2023-2026 och 
nominering av förste vice ordförande
 

18. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026
 

19. Val av representanter i styrelsen för Stiftelsen Rovdjurscentrum 
Grönklitt och Designtorg Trä
 

20. Val till Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2023-2026
 

21. Val till Språktolknämnden i Dalarna 2023-2026
 

22. Val till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM 2023-2026
 

23. Val av representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB 2023-2026
 

24. Val av representant till direktionen Brandkåren Norra Dalarna
 

25. Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB
 

26. Val av ledamot och ersättare till Dalarnas kommunförbund
 

27. Näringslivsstrategi 2023-2026
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 - 2026.

I näringslivsstrategin ersätts utskottet för samhälle med utskottet för strategi 
eftersom näringslivsfrågorna ska flyttas dit.

28. Arbetsordning kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning.

29. Inkallelseordning för ersättare i nämnd/styrelse 2023-2026 
 

Anne-Marie Fröjdh Marie Ehlin
Ordförande Kommunchef
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