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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2020-10-05 kl. 18:00-20.15 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista 
 

Övriga deltagare: Elsmarie Laggar Bärjegård (C), kommunrevisor, Kåre Olsson, 
kommunrevisor § 61.3 
Åsa Arvidsson, förslagsställare § 63 
Karl-Gustaf Hedling, kulturpristagare § 61.2 
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Per-Erik Jonsson (C) och Hans Lans (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: _____________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 
 

Paragraf  60 - 80  

 _____________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 
 

 

 _____________________________________ 

Per-Erik Jonsson, justerare          Hans Lans, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2020-10-05 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts 
upp: 

 Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag om skötsel av informationstavlor 8 
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Överlåtelse av Skattungbyn 88:30, Skattungbyns skola 11 

Reviderad arbetsmiljöpolicy 12 

Utökning av verksamhetsområde för VA, Hansjö 13 

Utökning av verksamhetsområde för VA, Styversbacken 14 
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Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i gymnasienämnden och 
ersättare i kommunstyrelsen 

21 
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§ 60  

 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 
1. Medborgarförslag om minnessten 

för FN-soldater (veteraner) 
Kommunfullmäktige överlämnar 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning 

OK KS 2020/00707-1 

2. 

 

 

 

Motion om strategiska turismfrågor 
och samarbetet med Visit Dalarna 
Överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 

OK KS 2020/00753-1 
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§ 61  

 

Informationsärenden 
1. Presentation av ny kommunchef 

Marie Ehlin tillträdde som kommunchef i 
Orsa den 1 juni 2020. Tiden som 
kommunchef hittills har varit spännande 
utmanande och fascinerande. Marie ser ett 
gott samarbetsklimat i Orsa.  

OK KS 2020/00004-30 

2. Kulturpristagare 2020 
Karl-Gustaf Hedling uppvaktas med pris 
för årets kulturpristagare för hans aktiva 
arbete för fäbodkulturen och de svenska 
lantraserna i Östra Grunubergs fäbod. 

Fäbodbruket har präglat Orsa och utgör en 
stor del av den kulturbygd vi har i dag, och 
det har varit en av utgångspunkterna när 
samhällsutskottet tidigare i år diskuterat 
kulturpristagare 2020. 

Kulturpriset består av en statyett av 
Korpral Gifting, diplom och blommor. 

OK KS 2020/00004-31 

3. Information från revisorerna 
Elsmari Laggar Bärjegård (C), ordförande 
för kommunrevisorerna, förklarar att 
kommunrevisorernas uppdrag är att agera 
som ett demokratiskt kontrollinstrument 
åt kommunfullmäktige. Revisionens arbete 
styrs av kommunallagen och 
kommunfullmäktige. Inriktning av deras 
granskningar ska vara framåtsyftande och 
stödjande där förbättringar identifieras 
och föreslås. 

Under hösten ska kommunrevisorerna 
granska två av Orsa kommunala bolag, 
Nodava AB och Orsa Lokaler AB. 
Kommunrevisorerna kommer titta på om 
bolagen följt de rekommendationer som 
tidigare gjorts, bland annat avseende 
upphandling- och inköp. Ytterligare en 
uppföljande granskning om den 
gemensamma gymnasieutbildningen från 

OK KS 2020/00004-11 
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PwC ska utvärderas, då utvärderingen inte 
tagit hänsyn till bland annat elevernas 
behov och förutsättningar. 

4. Information från kommunstyrelsens 
ordförande 
Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens 
ordförande, informerar om status för 
äldreboendet Slipstenen där förslag till 
detaljplan är utställd för samråd. 

Trafikverket har en ny utställning för 
vägsträckan E45 Vattnäs-Trunna.  
Justering har gjorts utifrån kommunens 
krav om gång- och cykelbana under vägen 
vid Hembygdsgården. Cykelmöjlighet från 
Kråkgårdarna och söderut mot Vattnäs 
föreslås vara enskild väg. 
Kommunstyrelsen beslutar om yttrande 
till Trafikverket vid sammanträdet den 23 
november. 

Ytterligare information gäller 
återrapportering från beredning från 
Dalarnas Utveckling, om ett pilotprojekt 
avseende ”Rörelsesatsning i länets skolor” 
av Riksidrottsförbundet, som Orsa 
kommun medverkat i som pilotkommun. 
Pilotprojektet föreslås att bli en permanent 
verksamhet genom ett erbjudande till alla 
skolor där regionen bekostar 4.7 mkr/år 
för den regionala samordningen och stödet 
till kommunerna. 
Det ses även över möjlighet att ta över 
statligt lantmäteri genom regionalt 
samarbete. 

OK KS 2020/00004-4 
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§ 62 OK KS 2019/00314-2 

 

Svar på medborgarförslag om översyn av föreningsbidrag 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt följande: 
Frågan om föreningsbidrag går i nuläget inte att besvara med definitivt besked då 
föreningsbidragspolicyn revideras inför 2021. Frågan om anskaffning av lokaler 
besvaras med att det inte är kommunens uppgift att skaffa lokaler till föreningar, utan 
det är en fråga för hyresvärd och förening. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställarna vill att kommunen ändrar kriterierna för föreningsbidrag, så att 
föreningen Andra Chansen ska ha möjlighet att söka bidrag. Föreningen jobbar bland annat 
med kastrering och omplacering av framförallt hemlösa katter. Förslagsställarna vill även 
ha kommunens hjälp med att hitta ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet, bland annat 
ett katthem. 
 
I svaret från verksamheten så beskrivs att kultur- och fritidschefen har löpande dialog med 
många föreningar, däribland Andra Chansen. Lokalfrågan har diskuterats men också 
tänkbara projektidéer som skulle kunna leda i den riktning som beskrivs i 
medborgarförslaget. Kultur- och fritidsenheten kan vara ett stöd, dock måste föreningarna 
själva fatta beslut om inriktning, vägval och att driva sin utveckling.  
 
Kommunens föreningsbidrag syftar till att stödja verksamheter som säkerställer att 
invånarna i Orsa har ett brett utbud av aktiviteter. Under 2020 vidareutvecklas 
kommunens föreningsbidragspolicy. I det arbetet kommer förslagsställarnas önskemål om 
möjlighet att söka stöd att övervägas, men i nuläget är det inte möjligt att ge ett mer 
definitivt besked än så om föreningens chanser att söka stöd från och med 2021. 
 
När det gäller frågan om lokaler så har kultur- och fritidschefen under det senaste året lyft 
några förslag på lokaler till föreningen, men inget av dessa har lett framåt. En lokal för 
Andra Chansens verksamhet är ytterst en fråga för en hyresvärd och föreningen. 
Kommunen kan bistå med att skapa kontakt och ge tips om lediga lokaler, men några 
åtaganden därutöver bedöms inte vara aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-07-27. 
Medborgarförslag, 2019-05-03. 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-08-25. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 
Frågan om föreningsbidrag går i nuläget inte att besvara med definitivt besked då 
föreningsbidragspolicyn revideras inför 2021. Frågan om anskaffning av lokaler besvaras 
med att det inte är kommunens uppgift att skaffa lokaler till föreningar, utan det är en fråga 
för hyresvärd och förening. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 63 OK KS 2019/01261-2 

 

Svar på medborgarförslag om skötsel av informationstavlor 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ligger i linje med redan satta 
planer och därmed bifaller medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag som rör informationstavlorna vid infarterna till 
Orsa. Förslagsställaren menar att kommunen ska sköta och ta vara på 
informationstavlorna. 
 
I tjänsteutlåtandet från verksamhetsområde samhälle beskrivs att kommunen köpte 
tavlorna av föreningen Företagarna i december 2017. Senare under vårvintern 2019 
gjordes en besiktning som visade på ett större renoveringsbehov. Därefter plockades 
företagsskyltarna och annan inaktuell information ner under förra året i maj. 
Verksamheten tog in offerter gällande byte av belysning, byte av ruttna stockar, laga 
taken och måla skyltarna. Här påbörjades även en idé-skiss gällande ett samarbete med 
Orsa Besparingsskog som eventuellt skulle renovera skyltarna och sätta upp sin 
historia samt allmängiltig information om besöksnäringen i Orsa. Idén är just nu lagd 
på is med anledning av covid-19 och den ursprungliga renoveringsplanen är återinsatt.  
När Orsa kommun köpte skyltarna fanns heller ingen rutin över hur man skulle arbeta 
med att kommunicera via skyltarna. Efter research inom ämnet blev det tydligt att 
informationen på skyltarna bör vara allmängiltig och inte bytas ut kontinuerligt. Här 
har Orsa kommuns förutsättningar idag tagits i beaktning. Även en underhållsplan av 
skylt och innehåll tas fram. 
Under våren 2020 kommer södra informationsskylten vid hembygdsgården renoveras, 
och nya plåtskyltar med allmängiltig information om Orsas besöksnäring kommer att 
sättas upp. Planen är att även den norra skylten får nya aluminiumskyltar med 
allmängiltig text under våren, men själva skylten/ställningen/taket kommer att 
renoveras under hösten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-05-26. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-02-20. 
Medborgarförslag, 2019-11-19. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ligger i linje med redan satta 
planer och därmed kan medborgarförslaget anses besvarat. 

Yrkande 
Gunilla Elings Friberg (S) med instämmande av Maria Tapper (S) yrkar på en ändring 
att medborgarförslaget bifalles istället för besvaras.  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från Gunilla 
Elings Friberg och finner att kommunfullmäktige bifaller det sistnämnda. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 64 OK KS 2019/00892-2 

 

Svar på motion om den regionala kultur- och 
bildningsplanen 2019-2022 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den nyligen tecknade överenskommelsen utvärderas 
löpande och i övrigt anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion. I motionen 
efterfrågas uppföljning av det avtal som tecknades mellan dåvarande Landstinget 
Dalarna och Orsa kommun för perioden 2016 - 2018, samt att ett nytt avtal tecknas för 
2019-2022. 
 
I svaret från verksamhetsområde samhälle beskrivs att det regionala kultursamarbetet i 
Dalarna sker huvudsakligen på så kallade regionala kulturdialoger 2-4 gånger per år. 
Kulturdialogerna är ett tillfälle till nätverkande, lärande och diskussion och ämnena 
varierar under åren. Under 2018 pågick diskussioner kring den plan som var på väg att 
avslutas och hur den nya planen skulle utformas. Samma år genomfördes även ett antal 
dialoger ute i länet, framför allt i syfte att fånga upp civilsamhällets tankar och 
erfarenheter utifrån det som varit och inför den nya perioden. Därefter har Region 
Dalarna tagit över arbetet i och med regionbildningen. Någon samlad, skriftlig 
uppföljning av föregående planperiod har inte presenterats. 
 
Liksom förra perioden har kommunerna möjlighet att teckna överenskommelser med 
Region Dalarna kopplat till den enskilda kommunens förutsättningar och 
prioriteringar. Utskottet för samhälle har genomfört en workshop om vad utskottet 
ville prioritera. Det ledde fram till ett förslag till överenskommelse, vilken antogs av 
utskottet i maj 2020 och kommunstyrelsen den 22 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-07-27. 
Motion, 2019-09-27. 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-08-25. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att den nyligen tecknade överenskommelsen utvärderas 
löpande och i övrigt anser motionen besvarad. 
 

Sändlista 
Socialdemokraterna i Orsa 
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§ 65 OK KS 2019/01280-2 

 

Överlåtelse av Skattungbyn 88:30, Skattungbyns skola 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlåter genom gåva Skattungbyn 88:30 till Skattunge Hus 
ekonomisk förening. Förslag till gåvoavtal godkänns härmed.  
 
Anders Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun bedriver ingen verksamhet i lokalerna i Skattungbyns skola. Förra året 
bedrev kommunen förskoleverksamhet i en del av lokalen men från augusti 2019 ansvarar 
Skattunge Friskola för förskolan. Eftersom kommunen inte har någon verksamhet kvar i 
lokalerna saknas det skäl för kommunen att fortsätta äga fastigheten. Orsa kommun har 
under ett antal år hyrt ut lokalerna till Skattungbyns byutvecklingsförening som förvaltat 
lokalerna. Förslaget är att överlåta fastigheten till det nybildade Skattunge Hus ekonomisk 
förening. Den nybildade föreningen har som syfte att äga och/eller förvalta sådana 
fastigheter i Skattungbyn som kan nyttjas som bostäder eller verksamhetslokaler. Innan 
överlåtelse får ske av den egendom som föreningen erhållit i gåva av kommunen eller vid 
upplösning av föreningen, ska Orsa kommun erbjudas att utan ersättning återta gåvan.  
Inventarierna i det så kallade ”Ulricas Hus” regleras i ett separat avtal mellan Skattunge 
Hus ekonomisk förening och Orsa kommun, Kultur- och fritidsenheten. Själva 
timmerbyggnaden kommer att ingå i överlåtelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-07-24. 
Bilaga 1: Förslag till gåvoavtal. 
Bilaga 2: Bilagor till gåvoavtal, två besiktningsutlåtanden, cisternkontroll samt 
radonmätning. 
Bilaga 3: Utdrag från fastighetsregistret, Skattungbyn 88:30. 
Protokollsutdrag, utskottet för samhälle, 2020-08-25. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att materialet kompletteras med uppgift om fastighetens 
bokförda värde till kommunfullmäktiges sammanträde samt föreslår att fullmäktige 
överlåter genom gåva Skattungbyn 88:30 till Skattunge Hus ekonomisk förening. 
Förslag till gåvoavtal godkänns härmed.  

Jäv 
Anders Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i detta ärende. 
 

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

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 66 OK KS 2020/00154-2 

 

Reviderad arbetsmiljöpolicy 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsmiljöpolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att med dess hjälp göra Orsa kommun till en hälsosam 
och attraktiv arbetsplats för alla. Dessutom måste policyn ta hänsyn till lagar och 
bestämmelser som styr arbetsmiljöfrågor (arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen).  
 
För ett par år sedan så gjorde Diskrimineringsombudsmannen, DO, tillsyn av 
kommunens arbetsmiljöarbete och uppmärksammande då brister rörande riktlinjer 
och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vid en 
uppföljande tillsyn under 2019 så konstaterade DO att kommunen hade åtgärdat dessa 
brister.  
 
Idag finns rutiner och mallar i samband med kränkande särbehandling. Men även i 
arbetsmiljöpolicyn är det viktigt att det framkommer att Orsa kommun inte accepterar 
diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, 
repressalier eller nedlåtande attityd mot en medarbetare, chef eller grupp. 
 
Arbetsmiljöverket träffade kommunstyrelsen under hösten 2019 i samband med en 
nationell informationsinsats. Informationen handlade om de förtroendevaldas ansvar 
för arbetsmiljön, att de förtroendevalda i fullmäktige och nämnd är yttersta 
arbetsgivarrepresentanten för kommunen men även information om regeringens 
strategi för att skapa ett mer hållbart arbetsliv, statistik över sjukpenningtal och 
anmälda arbetssjukdomar. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-05-05. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2020-02-24. 
Reviderad arbetsmiljöpolicy, 2020-02-26. 
Gällande arbetsmiljöpolicy från 2015. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsmiljöpolicy. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
 

 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2020-10-05 
Dokument nr: OK KS 2020/00266-13 

13(27) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 67 OK KS 2020/00636-2 

 

Utökning av verksamhetsområde för VA, Hansjö 
Beslut 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den kommunala VA-
anläggningen för spillvatten att omfatta fastigheterna Hansjö 41:9, 47:14 och 47:18 
enligt bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala bolaget, Orsa Vatten och Avfall AB, har genom styrelsen föreslagit en 
utökning av verksamhetsområdet i Hansjö till att omfatta ytterligare tre fastigheter. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-05-13. 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-08-18. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den kommunala VA-
anläggningen för spillvatten att omfatta fastigheterna Hansjö 41:9, 47:14 och 47:18 
enligt bilaga. 
 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall AB 
Nodava AB 
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§ 68 OK KS 2020/00637-2 

 

Utökning av verksamhetsområde för VA, Styversbacken 
Beslut 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den kommunala VA-
anläggningen för vatten och spillvatten att även omfatta fastigheterna Vångsgärde 2:13 
och 2:14 enligt bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala bolaget, Orsa Vatten och Avfall AB, har genom styrelsen föreslagit en 
utökning av verksamhetsområdet i Styversbacken till att omfatta ytterligare två 
fastigheter. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-05-13. 
Protokollsutdrag, utskottet för strategi, 2020-08-18. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den kommunala VA-
anläggningen för vatten och spillvatten att även omfatta fastigheterna Vångsgärde 2:13 
och 2:14 enligt bilaga. 
 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall AB 
Nodava AB 
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§ 69 OK KS 2020/00460-2 

 

Ansvarsfrihet 2019 för styrelsen, Norra Dalarnas 
samordningsförbund (FINSAM) 
Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess enskilda förtroendevalda i Norra Dalarnas samordningsförbund för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i behandling av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) bildades 2013. Syftet är att svara för 
finansiell samordning på rehabiliteringsområdet inom Mora, Orsa och Älvdalen. 
Genom FINSAM kan medlemmarna samverka för att skapa insatser för individer som 
är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser för att förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta eller börja studera och därigenom öka förutsättningarna att nå egen 
försörjning. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som har en offentlig 
försörjning och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Medlemmar i 
förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna, Mora kommun, 
Orsa kommun och Älvdalens kommun.   

Norra Dalarnas samordningsförbund erhöll 2 830 tusen kronor från medlemmarna för 
verksamheten under 2019. Kostnaderna har sammanlagt uppgått till 3 171 tusen kronor 
vilket gav resultatet -325 tusen kronor. Förbundet har ett sammantaget eget kapital om 
193 tusen kronor vid ingången till 2020.  

Revisionen har lämnat en revisionsberättelse i vilken de tillstyrker att styrelsen och 
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2019, 2020-05-18. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess enskilda förtroendevalda i Norra Dalarnas samordningsförbund för 
verksamhetsåret 2019. 

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

Sändlista 
Norra Dalarnas samordningsförbund 
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§ 70 OK KS 2020/00644-1 

 

Sammanträdesdagar 2021 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden under 2021 sker enligt 
följande: 

15 februari, 19 april och 14 juni 
27 september och 29 november 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde service och utveckling har upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget 
sammanträder både styrelsen och fullmäktige på måndagar (undantaget styrelsen i 
november). Planeringen har tagit hänsyn till hålltider som finns angivna i 
kommunallagen (2017:725), kommunens årshjul samt en koordination av mötesdagar 
för utskott och nämnder så att dessa inte sammanfaller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2020-08-18. 
Förslag till sammanträdesplan 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under 
2021 sker enligt följande: 

15 februari, 19 april och 14 juni 
27 september och 29 november 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2021 sker 
enligt följande: 

1 februari, 1 och 22 mars, 12 april, 7 och 31 maj, 21 juni 
6 september, 25 oktober, tor 11 november och 13 december 
 

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat. 

Sändlista 
- 
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§ 71 OK KS 2020/00663-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
valnämnden och ledamot i styrelsen för Orsa Vatten och 
Avfall AB 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jimmy Olsson (C) och väljer Nina 
Wiik (C) som ny ersättare i valnämnden och Leif Dahlfors som ny ordinarie ledamot i 
Orsa Vatten och Avfall AB från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Jimmy Olsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden och ledamot i 
Orsa Vatten och Avfall AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-08-19 

Yrkanden 
Jan Segerstedt (C), ordförande i valberedningen föreslår Nina Wiik (C) som ny 
ersättare i valnämnden och Leif Dahlfors (C) ordinarie ledamot i Orsa Vatten och Avfall 
från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Jan Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Sändlista 
De valda 
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§ 72 OK KS 2020/00695-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
byggnadsnämnden 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Patric Ollars (C) och väljer Bo 
Finnström (S) som ny ersättare i byggnadsnämnden från 2020-10-06 och längst till och 
med 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Patric Ollars (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-08-26 

Yrkanden 
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell föreslår Bo Finnström (S) som ny 
ersättare i byggnadsnämnden från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Sändlista 
Den valda 
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§ 73 OK KS 2020/00708-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordförande i styrelsen 
för Orsa Vatten och Avfall AB samt ledamot i styrelsen för 
NODAVA AB 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kurt Rågstad (C) och väljer Leif 
Dahlfors (C) som ny ordförande i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB samt ledamot 
i styrelsen för NODAVA AB från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 

Kurt Rågstad (C) kvarstår som ordinarie ledamot i Orsa Vatten och Avfall AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Kurt Rågstad (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för Orsa Vatten 
och Avfall AB samt ledamot i styrelsen för NODAVA AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-09-01 

Yrkanden 
Jan Segerstedt (C), ordförande i valberedningen föreslår Leif Dahlfors som ny 
ordförande i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB samt ledamot i styrelsen för 
NODAVA AB från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Jan Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
Den valda 
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§ 74 OK KS 2020/00710-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ledamot i 
gymnasienämnden 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Gunilla Elings Friberg (S) och väljer 
Anders Rosell (S) som ny ledamot i gymnasienämnden från 2020-10-06 och längst till 
och med 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Elings Friberg (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-09-16 

Yrkanden 
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell (S) föreslår sig själv som ny ledamot i 
gymnasienämnden från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
Den valda 
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§ 75 OK KS 2020/00718-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i 
gymnasienämnden och ersättare i kommunstyrelsen 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Patrik Borgenstrand (S) och väljer 
Gunilla Elings Friberg (S) som ersättare i gymnasienämnden och Niklas Sjödin (S) 
ersättare i kommunstyrelsen från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Borgenstrand (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i gymnasienämnden 
och ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2020-09-18 

Yrkande 
Vice ordförande, Anders Rosell (S) föreslår Gunilla Elings Friberg (S) som ny ersättare i 
gymnasienämnden och Niklas Sjödin (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen från 
2020-10-06 och längst till och med 2022-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Sändlista 
De valda 
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§ 76 OK KS 2020/00473-1 

 

Svar på interpellation om taxorna för myndighetsutövning 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Olof Herko (C) har ställt en interpellation om taxorna för myndighetsutövning i 
kommunen. I interpellationen ställs följande frågor till miljönämndens ordförande: 

1. När du som ordförande krävde återremiss där nämndens beslut passerat 
strategiutskottet och kommunstyrelsen, så är frågan varför krävde du 
återremiss du själv beslutat om? 
-Din motivering var att taxorna skulle samordnas inom miljönämndens 
ansvarsområden med samma beräkningsgrunder?  
-Kollade du inte upp som ordförande vad som gäller att Miljöbalken och 
Livsmedelslagstiftningen är helt olika lagstiftningar och att nämnden inte får 
använda samma beräkningsunderlag innan du begärde återremiss? 

2. Utifrån dels att du inte ville stödja så verksamheten skulle få tilläggsanslag dels 
att ni fattade beslut den 22 april att verksamheten inte skulle få 
taxehöjningarna förrän januari 2021, så är frågan: 
- hur ser du som ordförande på att nämndens möjligheter att utöva de 
lagstadgade myndighetsutövningar blivit begränsade utifrån dom beslut som är 
fattade? 
-hur anser du som ordförande att miljönämndens verksamhet ska finansieras? 

I svaret från Per-Erik Wiik (C), miljönämndens ordförande, anger han att det är viktigt 
att en ny taxa inte innebär dubbelbeskattning av verksamhetsutövare som får tillsyn av 
miljökontoret. Det finns ingen interndebitering i kommunen och vare sig miljökontoret 
eller någon annan förvaltning i kommunen betalar för de centrala tjänsterna. 
Den centrala kommunala servicen till alla förvaltningarna är skattefinansierad i Orsa. 

Med den information som fanns inför kommunfullmäktiges behandling av taxan kunde 
det inte uteslutas att dubbelbeskattning förekom, därför begärde Per-Erik Wiik 
återremiss av ärendet för ytterligare utredning. 

Politik är att göra prioriteringar i verksamheterna utifrån den budget den aktuella 
förvaltningen har. Budgeten i sin tur baseras på skattemedel samt korrekt satta avgifter 
för att kommuninnevånarna inte ska belastas med kostnader som de redan betalat.  

På miljöbalkens område ska miljökontoret: 
- Utöva lagstyrd tillsyn, tillståndspliktiga verksamheter 
- Planera och genomföra projekt 
- Behandla ansökningar om tillstånd 
- Tillsyn rökning, sopor, komposter 
- Utredning/tillsyn klagomål från medborgare 
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- Lämna remissyttranden 
- Identifiera och kontrollera icke tillståndspliktiga verksamheter 
- Kontroll av trängsel på krogar 
- Delta i informationsträffar för att öka allmänhetens förståelse och kunskap inom 
miljöbalken.  

Behoven är oändliga och det miljökontoret ägnar sig åt är lagstadgat. Det är i den 
lagstyrda tillsynen som lagstiftaren talar om i vilken omfattning arbete ska utföras. Allt 
övrigt har miljökontoret ansvar för att utföra men kan prioritera utifrån lokala 
förutsättningar, medborgarnyttan och tillgängliga budgetramar. 

De prioriteringar som gjorts är att inte i nuläget inleda ett projekt för större kontroll av 
U-verksamheter (miljöfarlig verksamhet). I övrigt genomförs arbetet enligt tidigare år. 
I stunden är förutsättningarna goda för att hålla budget 2020. Eventuellt underskott 
beror på fler tillsyner med anledning av Corona. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, 2020-05-20 
Svar på interpellation, 2020-09-29 

Sändlista 
- 
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§ 77 OK KS 2020/00751-2 

 

Svar på interpellation om den lokala turismservicen och 
samarbetet med Visit Dalarna 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Frelin (M) har ställt en interpellation om den lokala turismservicen och 
samarbetet med Visit Dalarna. I interpellationen ställs följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande: 

1. Har kommunstyrelsens ordförande några synpunkter rörande de Infopoints 
som ersatt turistbyrån i Orsa, och tillgången på informationen om Orsa till våra 
turister och besökare? 

2. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på samarbetet och avtalet med Orsa 
kommuns delägda destinationsbolag Visit Dalarna? 

I svaret från Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande, anges att Visit Dalarna 
skapades för drygt 3 år sedan genom en sammanslagning av länets olika 
turistorganisationer. Ändamålet med bolaget är att stärka besöksnäringen och 
turistföretagen, marknadsföra och sälja Dalarna i ett turistiskt perspektiv samt jobba 
med strategisk utveckling och samordning i länet.  Sättet att hitta inspiration och 
information i anslutning till en resa har förändrats de senaste åren. Det sker en tydlig 
förflyttning från fysiska besök på en turistbyrå mot olika digitala lösningar. Visit 
Dalarna är just nu mitt i en process för att anpassa arbetet i denna riktning. 

I Orsa har den lokala besöksföreningen Visit Orsa initierat en process för att stärka de 
lokala arbetet i besöksfrågorna. Det genomförs i samarbete mellan bland annat Visit 
Orsas styrelse, kommunen och Grönklittsgruppen.   

Orsa har i dag tre infopoints på företag på strategiska platser där många turister rör sig. 
Ett av dessa företag har berättat om positiva reaktioner från besökarna och upplever att 
det är ett lyft rent affärsmässigt.  

Ytterligare måste Visit Dalarna ständigt utvärdera sitt arbete och överväga förändringar 
för att nå största möjliga nytta. Det har inte gått särskilt lång tid sedan förändringen 
genomfördes, men de signaler som uppmärksammats antyder på att den mottagits 
positivt. Thalin medger att det är angeläget att reda ut gränsdragningen mellan det 
regionala och den lokala nivån så att dubbelarbete förhindras och att de resurser som 
Orsa kommun sätter in i Visit Dalarna kommer till så stor lokal nytta som möjligt. Från 
kommunen har det avsatts resurser för arbetet som Visit Orsa initierat inom Lyfta 
Orsa. 
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Mikael Thalins uppfattning är att samarbetet med Visit Dalarna är positivt för Dalarna 
och Orsa. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, 2020-09-30 
Svar på interpellation, 2020-10-02 

Sändlista 
- 
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§ 78 OK KS 2020/00750-1 

 

Svar på fråga om skatebordpark 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 

Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Bjurman (S) har ställt en fråga om skateboardpark riktad till kommunstyrelsens 
ordförande: 

• Hur ser kommunstyrelsens ordförande på frågan om skateboardpark och vad 
händer med den bifallna motionen? 

Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande berättar att det multibanan från 
campingen ska flyttas till området runt Kyrkbyns skola och i samband med det arbetet 
prövas det också att göra iordning en yta till skateboardpark. Till att börja med 
kommer Orsa kommun söka bygglov, vilket ingår i arbetet med flytten av multibanan. 

Beslutsunderlag 
Fråga, 2020-09-29 

Sändlista 
- 
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§ 79  

 

Delgivningar 
1. Revisorernas granskningsrapport av 

årsredovisning och bokslut 2019 
OK KS 2020/00381-1 

2. Uppföljning av ärenden oktober, 
kommunfullmäktige 

OK KS 2020/00638-4 
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