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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2022-06-20 kl. 13:00- 16:10 

Beslutande: Mikael Thalin (C) ordförande 
Susann Lindblad (C) vice ordförande 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Nina Wiik (C) 
Lars Olov Simu (KD) ersätter Bengt-Åke Svahn (KD) 
Abirahaman Ahmed Nur (MP) ersätter Joep Meens (MP) 
Olof Herko (S) ersätter Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Joakim Larsson (M) ersätter Gunilla Frelin (M) 
Jan Segerstedt (C) ersätter Bibi Andersson (SD) 
 

Övriga deltagare: Jesper Karlsson chef omsorgen §§ 67-68, § 87.2 
Christina Nordmark ungdomsstrateg, Ruwayda, Ebba, 
Leija, Sofia kommunutvecklare §§ 66-75, § 87 
Daniel Falk planchef § 87.3 
Linda Björck Jansson säkerhets- och 
beredskapssamordnare § 78 
Mikael Hansson intendent §§ 79-81 
Henrik Göthberg chef service och utveckling §§ 79-81, §87.1 
Johan Hult, Ann-Karin Göthe ekonomichef, Sara Laggar 
ekonom §§ 85-86 
Saga Andreasen administrativ assistent §§ 85-86 
Annika Borgenstrand, Lena Pettersson kommunikatörer 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 
 

Utses att justera: Olof Herko (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

 

Paragraf 66 - 89 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 

 ______________________________________ 

Olof Herko, justerare 

 

____________________________________________________________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

Överklagningstid: 2022-06-28 - 2022-07-19 

Anslaget sätts upp: 2022-06-28 Anslaget tas ner: 2022-07-20 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Externa deltagare 4 

Länsgemensam strategi för god och nära vård 5 

Svar på medborgarförslag och motion om arbetsskor till vårdpersonal 6 

Uppdragsavtal med IOGT NTO 7 

Samarbetsavtal mellan IE och föreningen Korpen 8 

Uppdragsavtal med Orsa Konståkningsklubb 9 

Ansökan om föreningsbidrag från Filippinska föreningen 10 

Beslut om finansiering verksamhetsledare Geopark Siljan 11 

Tillstånd att sätta upp valaffischer på kommunal mark 12 

Svar på remiss om regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023–2026 13 

Deltagande och medfinansiering Leader 2023 - 2030 14 

Medborgarförslag om att behålla Björnparken 16 

Styrel 17 

Omorganisation/översyn lokaler 18 

Policy för resor och fordon 20 

Riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel 20 

Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund 22 

Val av ny revisor i bostadsrättsföreningen Borrbo 2022 23 

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen 24 

Svar på granskning av årsredovisningen 2021 25 

Ekonomiska ramar 2023 26 

Informationsärenden 28 

Delegationsbeslut 30 

Delgivningar 31 
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§ 66  

Externa deltagare 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att kommunutvecklarna och assistent Saga Andreasen 

närvarar på dagens sammanträde. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Därmed ska 

styrelsen godkänna närvaro av extern deltagare som är med på sammanträdet. 
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§ 67 OK OMS 2022/00077-2 

 

Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar länsgemensam strategi med målbild och färdplan för god och 

nära vård i Dalarna 2022–2030. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga 

ingående huvudmän fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska 
vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska 
utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en 
omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan mot det som kallas 
för en God och nära vård. Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, 
personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver omställningsarbetet som en 
fokusförflyttning och ett paradigmskifte. Omställningen till god och nära vård innebär 
ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta tillsammans 
för regionen och kommunerna. Fokusförflyttningarna innebär fokus på person och 
relation, samordning utifrån personens fokus, från patienter/brukare som passiva 
mottagare till aktiva medskapare och från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. 

I Dalarna har nu förslag till en länsgemensam strategi tagits fram i bred samverkan 
mellan Region Dalarna och samtliga 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, 
delmål och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala 
och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör 
en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära 
vård. 

Strategin föreslås träda i kraft 1 juli 2022 och gälla till och med 1 januari 2030. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-05-18 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-05-07 
Minnesanteckningar välfärdsrådet 2022-04-27 
Underlag för rekommendation 2022-04-13 
Förslag till strategi 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar länsgemensam strategi med målbild och färdplan för god och 
nära vård i Dalarna 2022–2030. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar likalydande 
beslut. 

Sändlista 
Region Dalarna 
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§ 68 OK KS 2021/00520-2 

 

Svar på medborgarförslag och motion om arbetsskor till 
vårdpersonal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen om arbetsskor till 
vårdpersonal är besvarade då avsett resultat redan uppnåtts. 

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige den 29 november 2021 hade både ett medborgarförslag och en 
motion gällande arbetsskor till vårdpersonal kommit in. I de mycket snarlika förslagen 
yrkades det att arbetsgivaren snarast borde bekosta arbetsskor till fast anställd 
vårdpersonal och att skorna därefter skulle bytas ut vartannat år. 

På nästföljande utskott för strategi, den 7 december 2021, beslutades det att såväl vård- 
och omsorgspersonal som personal inom förskola och fritidshem ska få arbetsskor när 
arbetet så kräver. 

Med andra ord har den önskade åtgärden redan genomförts. Det enda som skiljer från 
förslaget är att skorna ska bytas ut efter en på förhand bestämd tidsperiod. 
Förvaltningens bedömning är dock att en sådan formulering snarare skulle skapa 
större hanteringsproblem än fördelar. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-06-08 

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-05-16 

Protokollsutdrag (§ 106) utskottet för strategi 2021-12-07 

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-11-29 

Motion 2021-11-28 

Medborgarförslag 2021-11-25 (OK KS 2021/00518) 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen är besvarade då avsett 

resultat redan uppnåtts. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 69 OK KS 2022/00136-1 

 

Uppdragsavtal med IOGT NTO 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppdragsavtalet med IOGT-NTO för samlingslokal, 
biografverksamhet och integration. Finansieras med 125 000 kronor i föreningsbidrag 
och 75 000 med integrationsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för kommunens policy för föreningsbidrag finns möjligheten att teckna 
uppdragsavtal mellan föreningar och kommunen för avgränsade uppdrag av allmänt 
intresse och längre tidsperiod än ett år. Uppdragsavtalen ersätter i viss mån andra 
föreningsbidrag. Kultur- och fritidsenheten föreslår nya uppdragsavtal med IOGT-NTO 
rörande samlingslokal, biografverksamhet och integration. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-05-17 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-04-19 
Avtalsförslag 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med 
IOGT-NTO för samlingslokal, biografverksamhet och integration. Finansieras med 125 
000 kronor i föreningsbidrag och 75 000 med integrationsmedel. 
 

Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidsenheten 
IOGT NTO 
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§ 70 OK KS 2022/00205-1 

 

Samarbetsavtal mellan IE och föreningen Korpen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet med föreningen Korpen, med de av 
Lars-Olov Simu föreslagna ändringarna: 

• Under Redovisning av uppdraget att: ”Avtalet ska utvärderas löpande 
av förvaltningen och föreningen deltar en gång per år för dialog och 
information vid ett utskottsmöte”. 

• Under Ersättning att: ”Utbetalning: lön kvartalsvis i förväg” ändras 
till ”Ersättningen utbetalas kvartalsvis i förskott”. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Kommun (Arbete- och Integrationsenheten) ska tillsammans med Korpen påbörja 
ett samarbete kopplat till projektet Ökad integration. För att kunna genomföra alla 
planerade insatser ska Korpen anställa två medarbetare som ska jobba enbart med 
aktiviteter kopplade till projektet.  
 
I Orsa, likväl som i övriga landet, är väldigt många människor organiserade i olika 
intresseföreningar. Föreningslivet är en viktig och given del av det svenska samhället 
och detta är unikt jämfört med många andra länder. Här träffas man på lika villkor, 
förutsättningslöst med gemensamma intressen som driver aktiviteterna och ömsesidiga 
relationer. Föreningslivet och gemensamma intressen kan skapa möjligheter för en 
hållbar och långsiktig inkludering både för utlandsfödda och svenskar.  
 
Korpen Orsa har i många år engagerat sig i dessa frågor och ser att ett gemensamt 
intresse som tex träning kan skapa inkludering.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-05-17 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-05-11 
Förslag till samarbetsavtal  

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att godkänna samarbetsavtalet med 
föreningen Korpen, med de av Lars-Olov Simu föreslagna ändringarna. 

Sändlista 
Arbete- och integrationsenheten 
Korpen 
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§ 71 OK KS 2022/00206-2 

 

Uppdragsavtal med Orsa Konståkningsklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppdragsavtalet med Orsa Konståkningsklubb. 
Uppdraget finansieras med 10 000 kronor ur budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för kommunens policy för föreningsbidrag finns möjligheten att teckna 
uppdragsavtal mellan föreningar och kommunen för avgränsade uppdrag av allmänt 
intresse och längre tidsperiod än ett år. Uppdragsavtalen ersätter andra 
föreningsbidrag i den utsträckning att föreningen inte kan söka andra bidrag för 
aktiviteter som inryms i uppdraget. 
 
Kultur- och fritidsenheten föreslår att kommunen ingår ett uppdragsavtal med Orsa 
Konståkningsklubb för årlig städning i och i anslutning till Lillån. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-05-17 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-05-10 
Förslag till avtal 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta om uppdragsavtal med 
Orsa Konståkningsklubb. Uppdraget finansieras med 10 000 kronor ur budget för 
föreningsbidrag. 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidsenheten 
Orsa konståkningsklubb 
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§ 72 OK KS 2021/00445-39 

 

Ansökan om föreningsbidrag från Filippinska föreningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om föreningsbidrag från Filippinska föreningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen ansökte om stöd 2019 när den var helt nystartad. Då fanns ingen 
beskrivning av planerad verksamhet och ansökan avslogs. 
 
2020 återkom förening med en ny ansökan och hade då beskrivit den planerade 
verksamheten för året. Föreningen beviljades 2000 kronor. 
 
2021 ansökte föreningen om 50 000 kronor men kunde inte uppvisa någon utförd 
verksamhet från året före och ingen ekonomisk redovisning över vad föregående års 
pengar använts till. Ansökan avslogs. 
 
Nu har föreningen ansökt om föreningsbidrag för 2022 enligt beslutsunderlaget. 
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan ska avslås. Föreningen uppfyller inte de 
grundläggande kraven enligt policyn. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-05-17 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-05-10 
Ansökan om föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan från Filippinska 
föreningen. 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidsenheten 
Filippinska föreningen 
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§ 73 OK KS 2022/00217-1 

 

Beslut om finansiering verksamhetsledare Geopark Siljan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera en verksamhetsledare för Geopark Siljan 
med 150 000 kronor per år, tills dess att annan överenskommelse träffas. Kostnaden 
belastar budget för Samhälle. ”Buchtmedel” används år 2022 - 2024.  

Beslutet gäller under förutsättning att respektive part enligt ovan fattar liknande 
beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
År 2019 beslutade Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utse Siljan Geopark till 
Sveriges första nationella park, utifrån att stärka besöksnäringen, skapa förutsättningar 
för det lokala näringslivet och för att skapa förståelse för geologi och hur dessa 
förutsättningar påverkar samhällets utveckling. 
 
Siljan Geopark drivs i ett samarbete mellan Siljanskommunerna Leksand, Mora, Orsa 
och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna och det regionala destinationsbolaget Visit Dalarna. 
Ett särskilt geoparksråd har utsetts, bestående av kommunstyrelsens ordförande från 
respektive kommun, VD för Visit Dalarna samt landshövdingen. Rådet har beslutat om 
en ny organisation för parken. 
 
Inom ramen för denna organisation skall det rekryteras en verksamhetsledare för att 
samordna genomförandet av Siljan Geopark som kan etablera och verkställa parken. 
En viktig funktion är att samordna arbetet med parterna enligt ovan. Kostnaden 
bedöms bli 150 000 kronor per part och år, tills dess att annan överenskommelse 
träffas. Innan rekrytering behöver respektive part fatta beslut om medfinansiering. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-05-17 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-05-10 
Beslutsunderlag Siljan Geopark 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att medfinansiera en 
verksamhetsledare för Geopark Siljan med 150 000 kronor per år, tills dess att annan 
överenskommelse träffas. Kostnaden belastar budget för Samhälle. ”Buchtmedel” 
används år 2022 - 2024. Beslutet gäller under förutsättning att respektive part enligt 
ovan fattar liknande beslut. 
 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna  
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§ 74 OK KS 2022/00248-1 

 

Tillstånd att sätta upp valaffischer på kommunal mark 

Beslut 
Med stöd av 43 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, meddelar Orsa kommun de politiska 
partier som deltar i valet 2022, tillstånd till valaffischering på kommunal mark utmed 
kommunala vägar inom Orsa kommun. 
 
Tillståndet gäller under tidsperioden 7 augusti – 19 september 2022 med anledning av 
valkampanj. Tillståndet gäller inom detaljplanelagt område. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller tillstånd för valaffischering på kommunal mark och utmed kommunala 
vägar för de politiska partier som deltar i valet 2022. Dock gäller följande villkor för 
tillståndet: 
  

- Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller så att 
sikten skyms för fordonsförare. 

- Affischer ska placeras minst 75 meter från vägkorsningar och 
cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken samt minst 5 meter 
från vägkanten. 

- Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med 
vägmärken eller trafikanordningar. 

- Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m² (kvadratmeter). 
- Valaffischer ska tas ned senast den 19 september 2022. 
- Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning. 

 
Tillstånd utanför kommunal mark förutsätter att berörda markägare har medgivit att 
affischer får sättas upp. Länsstyrelsen har tidigare meddelat tillstånd utanför 
detaljplanelagt området. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-06-09 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-06-01 
Beslut om tillstånd för valaffischering, Länsstyrelsen Dalarna 2022-05-09 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Med stöd av 43 § väglagen (1971:948) och 6 § lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, meddelar Orsa kommun de politiska 
partier som deltar i valet 2022, tillstånd till valaffischering på kommunal mark utmed 
kommunala vägar inom Orsa kommun. 
 
Tillståndet gäller under tidsperioden 7 augusti – 19 september 2022 med anledning av 
valkampanj. Tillståndet gäller inom detaljplanelagt område. 

Sändlista 
Politiska partier representerade i KF 
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§ 75 OK KS 2022/00242-2 

 

Svar på remiss om regional kultur- och bildningsplan i 
Dalarna 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till svar på remiss om regional kultur- och 
bildningsplan i Dalarna 2023–2026 som sitt eget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna har det regionala uppdraget inom områdena kultur och bildning. De 
har skickat en remiss om den nya regionala kultur- och bildningsplanen som är avsedd 
att gälla 2023–2026.  
 
I planen finns bland annat nationella och regionala mål och strategier, förslag på 
aktörer som omfattas av planen, genomförande och uppföljning av kultur- och 
bildningspolitiken, övergripande utvecklingsområden, utvecklingsmöjligheter för varje 
verksamhetsområde samt förslag på samverkan med kommunerna. 
 
Orsa kommun ställer sig bakom prioriteringen av de sex övergripande 
utvecklingsområdena men har synpunkter bland annat att Regionen måste fortsätta 
stödja och delfinansiera den konstgrafiska verkstaden Orsa Grafik eftersom den är en 
regional nod för grafiken. Vidare synpunkter gäller att fördjupa arbetet med 
fäbodbruket men även att fortsätta driva kurserna Ekologisk odling och Hållbar 
livsföring i Skattungbyn genom Mora Folkhögskola. Folkbildningen har en viktig roll 
att fylla inom den alltmer besvärliga kompetensförsörjningen för såväl offentlig 
verksamhet som privata företag. Här kan ett fördjupat samarbete mellan 
folkhögskola och kommuner skapa nya möjligheter.  
 
Vidare nämns även att stärka musikskolorna genom nätverk, främja utvecklingen av 
biografstrukturen speciellt på en liten ort samt den uppskattade bibliotekssamverkan 
genom Länsbiblioteket. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-06-09 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-06-02 
Förslag till svar på remiss om regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023–2026 
Remissutgåva regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023–2026 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen antar förslaget till svar på remiss om regional kultur- och 
bildningsplan i Dalarna 2023–2026 som sitt eget. 

Sändlista 
Region Dalarna 
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§ 76 OK KS 2022/00243-1 

 

Deltagande och medfinansiering Leader 2023 - 2030 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå i Leaderområdet 2023 – 2030 genom medlemskap 
och finansiering i den ideella föreningen. 
 
Medel anslås ur näringslivskontorets budget (medel till KS förfogande) för 
medfinansiering med högst 1 209 000 kronor att utbetalas med en femtedel varje år 
under 5 år (Leaderperioden), samt att uppdra åt kommunchef Marie Ehlin att fastställa 
medfinansieringens storlek och underteckna medfinansieringsintyg när 
utvecklingsstrategi är fastställd, Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av 
statsanslag gjorts. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun ingår i Leader Dalälvarnas utvecklingsområde tillsammans med 
Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalens kommuner. Kommunerna medfinansierar ett projekt som bedrivs under 
programperioden. Totalt medfinansierar ingående kommuner projektet med 33 
procent av totalt beviljade projektmedel. 
 
Ett erbjudande finns nu att ingå i Leaderområde 2023–2030 för att stimulera 
utveckling av landsbygden i EU:s medlemsländer. Syftet med Leader är att genom 
finansiering av projekt stimulera aktörer såsom föreningar, företag i samverkan, 
organisationer och kommuner att utveckla idéer som främjar utveckling och skapar 
arbetstillfällen på landsbygden. En viktig del är kommunernas obligatoriska 
medfinansiering. Genom den kan godkända projekt finansieras fullt ut, vilket 
underlättar för projektägare att kunna genomföra sina idéer. Förslaget till strategi 
bygger på Dalastrategin och befintliga planer inom varje kommun. Förslaget till 
övergripande vision lyder: ”En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig och 
nyfikenhet ska ge en hållbar tillväxt på djupet.” För att följa visionen och nå uppsatta 
mål föreslås att insatserna skall riktas till tre insatsområden: 
 

1. Livsmiljöer och lokalt engagemang  
1. Digitalisering, infrastruktur och service  
2. Hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-06-09 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-05-23 
Inbjudan till medfinansiering Leader 
Sammanfattning lokal utvecklingsstrategi 
Leader presentation på näringslivsforum 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ingå i Leaderområdet 
2023 – 2030 genom medlemskap och finansiering i den ideella föreningen. 
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Medel anslås ur näringslivskontorets budget (medel till KS förfogande) för 
medfinansiering med högst 1 209 000 kronor att utbetalas med en femtedel varje år 
under 5 år (Leaderperioden), samt att uppdra åt kommunchef Marie Ehlin att fastställa 
medfinansieringens storlek och underteckna medfinansieringsintyg när 
utvecklingsstrategi är fastställd, Leaderområdet etablerat och slutlig fördelning av 
statsanslag gjorts. 

Sändlista 
Dalälvarnas utvecklingsområde 
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§ 77 OK KS 2022/00210-3 

 

Medborgarförslag om att behålla Björnparken 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och överlämnas till 
Grönklittsgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige mottog den 2 maj 2022 ett medborgarförslag rörande Orsa 
Rovdjurspark. 
 
Förslaget var att behålla Björnparken till hälften och sälja ut en del av djuren så att den 
blir billigare att driva. 
 
Då förslaget inte inryms inom den kommunala kompetensen föreslås förslaget 
överlämnas till ägaren för Orsa Rovdjurspark - Grönklittsgruppen AB.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-05-13 
Medborgarförslag 

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

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 78 OK KS 2022/00090-1 

 

Styrel 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till prioritering av styrel och 
inventeringen utifrån den insyn som kommunstyrelsen har fått i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram 
underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell 
förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra 
samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist. 

Detta är Styrels tredje nationella planeringsomgång och är en del av kommunens 
krisberedskapsarbete enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen 
ansvarar för att inventera samhällsviktiga elanvändare inom sitt geografiska område 
och Länsstyrelserna sammanställer till ett regionalt material. Kommunen gör 
prioritering av de samhällsviktiga elanvändarna enligt förordning (2011:931) om 
planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-06-07 
Tjänsteutlåtande 2022-05-20 samt muntlig information vid utskottets möte. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till prioritering av styrel och 

inventeringen utifrån den insyn som kommunstyrelsen har fått i ärendet. 

Sändlista 
Säkerhesskyddschef/beredskapssamordnare 
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§ 79 OK KS 2022/00272-3 

 

Omorganisation/översyn lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet om omorganisation/översyn av lokaler till 

förvaltningen med motiveringen att utreda ärendet ytterligare. 

Reservation 
Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S) och Olof Herko (S) reserverar sig mot 

beslutet enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
En översyn av Orsa kommuns lokalutnyttjande har genomförts. Syftet har varit att 
undersöka om det går att samlokalisera verksamheter och därigenom uppnå 
synergieffekter samt effektivisera utnyttjandet så att lokaler på sikt kan frigöras och 
eventuellt avyttras.  

Kommunen hyr lokaler för totalt 31,3 miljoner kr/år, varav en stor del hyrs av det 
kommunala fastighetsbolaget Orsa Lokaler. En del av lokalerna har lågt utnyttjande av 
tillgänglig yta och är inte ändamålsenliga för nya arbetssätt. Under 2022 kommer 
Grönklittgruppen att lämna sina lokaler på Dalagatan 1 och ytterligare vakanser 
kommer då att uppstå. 

Ett förslag finns utarbetat där delar av kommunens verksamheter samlas på Dalagatan 
1. Förslaget innebär även att Orsa Lärcentrum (OLC) på sikt kan avvecklas då 
verksamheterna som finns där flyttas till andra lokaler som frigörs genom att 
Dalagatan 1 utvecklas med kommunal verksamhet.  

Under sammanträdet får kommunstyrelsen information att fler alternativ har 
uppkommit och som kan behöva utredas vidare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-06-09 
Översyn lokaler reviderad 2022-05-13 
Risk- och konsekvensanalyser berörda verksamheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår: 

Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut på att Dalagatan 1 framledes kan utnyttjas 

för kommunal verksamhet under förutsättning att Mora kommun tecknar långsiktigt 

hyresavtal för Miljö- och byggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) yrkar på återremiss med motiveringen att utreda ärendet 

ytterligare. 

Magnus Bjurman (S) yrkar att Dalagatan 1 fortsatt ska ses som ett företagarhus och 

utvecklas i den riktningen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att proposition först kommer att ställas på yrkandet om 
återremiss eller om ärendet ska avgöras idag. Därefter kommer proposition ställas på 
förvaltningens förslag och Magnus Bjurmans yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

Sändlista 
Intendent 
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§ 80 OK KS 2022/00252-1 

 

Policy för resor och fordon 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon. 
 

Jäv 
Joakim Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Policy för resor och fordon ska vara styrande för Orsa kommuns nämnder, helägda 
bolag och även NODAVA AB, eftersom Orsa kommun är värdkommun för detta bolag.  
 
Orsa kommuns vision ”Orsa 2050” berättar om ett hållbart samhälle för alla där vi tar 
hand om varandra, vår miljö och vår natur. Policyn för resor och fordon ska på en 
övergripande nivå styra mot mer miljöanpassade, mer kostnadseffektiva och mer säkra 
val gällande resor och fordon.  
 
Policyn omfattar tjänsteresor och möten inom arbetet eller uppdrag, resor som 
kommunkoncernens personal och förtroendevalda gör och även resor till och från 
hemmet. 
 
Policyn föreskriver att vi ska överväga resefritt eller digitala möten vid möten utanför 
kommunen. Vid prioritering av färdmedel föreskriver policyn att gå eller cykla när det 
är rimligt och att därefter välja kollektiva färdmedel eller kommunbil. Att använda egen 
bil finns med som alternativ när andra alternativ inte är rimliga eller möjliga. 
 
Policyn refererar till relaterade styrdokument med riktlinjer och rutiner, som går in på 
detaljer och mer verksamhetsspecifika rutiner gällande resor och fordon. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-06-07 
Tjänsteutlåtande utredning och utveckling 2022-05-25 
Policy för resor och fordon 2022-05-25 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 81 OK KS 2022/00253-1 

 

Riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel. 

Jäv 
Joakim Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för anskaffning av fordon och val av drivmedel ska vara styrande för 
kommunstyrelsens verksamheter i Orsa kommun. Riktlinjerna utgår ifrån kommunens 
policy för resor och fordon. 
 
De fordon som riktlinjerna omfattar är primärt personbilar och lätta lastbilar. 
Riktlinjer för andra fordon, så kallade specialfordon, upprättas av respektive 
verksamhet. 
 
Vid anskaffning av bilar ska kommunstyrelsens verksamheter utgå från den statliga 
definitionen av miljöbilar, vilket innebär att endast de bilar som får bonus i bonus 
malus-systemet räknas som miljöbilar. Utifrån det ska kommunen i första hand välja 
elbilar eller biogasbilar och därefter antingen så kallade laddhybrider eller bilar som 
drivs med etanol, HVO eller annan fossilfri diesel. Riktlinjerna ska därmed styra 
kommunen mot att minska andelen bensin och dieselbilar. Anskaffning av bilar för 
bensin och diesel kan ske endast efter beslut av fordonsansvarig.  

Fordon ska tankas med de drivmedel som de är avsedda för och de drivmedel som har 
lägst miljöpåverkan. 
 
Gällande säkerhet ska nyanskaffade bilar följa en kravnivå om fem stjärnor enligt ett 
säkerhetsbetyg utfärdat i det europeiska krockprovningsprogrammet (Euro NCAP). 
Riktlinjerna ska vara styrande även för upphandling av taxiresor och 
biluthyrningstjänster. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-06-07 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-05-25 
Riktlinjer för anskaffning av fordon och val av drivmedel 2022-05-25 
Nya bilar för hemtjänsten 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel. 
 

Sändlista 
Intendent 
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§ 82 OK KS 2022/00238-2 

 

Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund 
(FINSAM) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) ansvarar för finansiell samordning på 
rehabiliteringsområdet inom den geografiska zonen för medlemskommunerna. 
Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna 
samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.  
 
Samordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2021. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda.  
 
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för 
räkenskapsåret 2021. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten och frågan 
behöver inte beredas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-06-13 
Årsredovisning med revisionsberättelse 2021 
Revisionsrapporter 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021.  
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 83 OK KS 2022/00274-1 

 

Val av ny revisor i bostadsrättsföreningen Borrbo 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer ekonomichef Anna-Karin Göthe som ny revisor i 
bostadsrättsföreningen Borrbo från den 21 juni – 31 dec 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare valt ekonomichef Johan Hult som revisor i 
bostadsrättsföreningen Borrbo. Då denne ska gå i pension behöver styrelsen välja en ny 
revisor för resterande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-15 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår ekonomichef Anna-Karin Göthe som ny revisor i 

bostadsrättsföreningen Borrbo från den 21 juni – 31 dec 2022. 

Sändlista 
Anna-Karin Göthe 
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§ 84 OK KS 2022/00220-2 

 

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen utser Mora kommuns kanslichef Anna Karlsson till tillfälligt 
dataskyddsombud för perioden 7 juni till 31 augusti 2022 

2. Kommunstyrelsen noterar att Katarina Sollgard Norlins uppdrag som 
dataskyddsombud upphör den 6 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 25 maj 
2018. Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud.   
 
Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 
korrekt och lagligt sätt, informera, ge stöd och råd om dataskyddsförordningen och 
angränsande regler, fungera som en kontaktpunkt för organisationen, 
tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll 
i organisationen och rapporterar till ledningen. 
 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2018 ett samarbete i dataskyddsfrågor 
och med det ett gemensamt dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-06-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår: 

 
1. Kommunstyrelsen utser Mora kommuns kanslichef Anna Karlsson till tillfälligt 

dataskyddsombud för perioden 7 juni till 31 augusti 2022 
2. Kommunstyrelsen noterar att Katarina Sollgard Norlins uppdrag som 

dataskyddsombud upphör den 6 juni 2022. 

Sändlista 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 85 OK KS 2022/00219-2 

 

Svar på granskning av årsredovisningen 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande som svar på granskningen av kommunens 
årsredovisning 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har genom KPMG granskat årsredovisningen 2021. De 
synpunkter som framkommit i samband med revisionen är: 

• ett behov av fortsatt arbete med en tydligare redogörelse för måluppföljning, 

• att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts samt 

• vikten av att mål och uppföljning av en god ekonomisk hushållning omfattar 
hela den kommunala koncernen. 

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av 
åtgärder baserat på de synpunkter som lämnas i rapporten. Ekonomikontoret har sett 
över granskningen och lämnar ett förslag till svar på synpunkterna enligt nedan. 
 
Yttrande 
De synpunkter som framkommit i samband med revisonen är på alla sätt relevanta. 
Synpunkterna kommer att tas med i kommande arbetet med målsättning och 
uppföljningar. 
 
Diskussioner och arbete pågår för att skapa en tydligare måluppföljning och då även 
tydliggöra en sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning. I detta arbete 
kommer även mål och uppföljning för den kommunala koncernen att ingå. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-06-07 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-05-27 
Granskning av årsredovisning 2021 med missiv 2022-04-26 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande som svar på granskningen av kommunens 
årsredovisning 2021. 
 

Sändlista 
Kommunens revisorer 
KPMG 
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§ 86 OK KS 2022/00247-1 

 

Ekonomiska ramar 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för 
respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2023 inom följande 
ekonomiska ramar som i detta läge är preliminära: 
 

Kommunfullmäktige 2 753 tkr 
Kommunstyrelsen 454 375 tkr 
Miljönämnden 2 366 tkr 
Byggnadsnämnden  5 407 tkr 
Löne- och pensionskompensation 13 049 tkr 

Summa 477 950 tkr 

Styrelse, kommunchef, stab 34 157 tkr 
Service och utveckling 22 715 tkr 
Samhälle 49 652 tkr 
Lärande 134 073 tkr 
Gymnasiet 41 102 tkr 
Omsorg 172 676 tkr 
Summa 454 375 tkr 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ledningsgrupp har lämnat förslag till ekonomiska ramar 2023 som också 
har redovisats på budgetdagen den 9 maj 2022. De stora förändringar som skett sedan 
dess är att anslaget till gymnasiet sänkts och medel till KS förfogande har höjts med  
3 Mkr. Totalt sett medför förändringarna en utökning med 1 544 tkr jämfört med det 
som presenterades den 9 maj. 
 
Bedömningen är att samtliga nämnder och utskott fått tillskott inför 2023 som innebär 
att föreslagna ramar kommer att räcka för att klara en budget i balans år 2023. Totalt 
sett innebär ramförslaget att ramarna utökas med 4,9 % inför nästa år. Efter ny 
skatteprognos från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) innebär förslaget ett 
budgeterat resultat om 1,5 % av skatteintäkterna år 2023. Nästa skatteprognos kommer 
i augusti. 
 
Under sammanträdet görs en genomgång av förslag till driftbudget. Eventuella 
utökningar kan komma på grund av pensionskostnader från bl.a. gemensamma 
gymnasienämnden och Brandkåren i Norra Dalarna. Det har också skett en omföring 
om 1 mkr från verksamhetsområde lärande till verksamhetsområde omsorg eftersom 
de har en ökad andel äldre brukare.  
 
I investeringsplanen så är de största posterna trygghetsboende med beräknad 
investering om 39 mkr, ombyggnad av förskolan Trimsarvet, nybyggnationen av 
särskilt boende (SÄBO) om 336 mkr och upprustningen av Blästgatan i anslutning till 
boendet. Ytterligare en investering gäller exploatering av det nya bostadsområdet Löva 
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strand. Kommunstyrelsen behöver diskutera prioriteringen av investeringarna och dess 
belopp. Sammanlagt innehåller investeringsplanen 1,2 miljarder kr under perioden 
2022 fram till 2031. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-06-07 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-05-25 
Förslag till ekonomiska ramar 
Skrivelse om ekonomiska förutsättningar 2023 daterad 2022-05-19 
OH-bilder om ekonomirapporten maj 2022 
Investeringsplan 2022–2031 med plan 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för 
respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2023 inom följande 
ekonomiska ramar som i detta läge är preliminära: 
 

Kommunfullmäktige 2 753 tkr 
Kommunstyrelsen 454 375 tkr 
Miljönämnden 2 366 tkr 
Byggnadsnämnden  5 407 tkr 
Löne- och pensionskompensation 13 049 tkr 

Summa 477 950 tkr 

Styrelse, kommunchef, stab 34 157 tkr 
Service och utveckling 22 715 tkr 
Samhälle 49 652 tkr 
Lärande 134 073 tkr 
Gymnasiet 41 102 tkr 
Omsorg 172 676 tkr 
Summa 454 375 tkr 

 

Sändlista 
Kommunchef 
Respektive verksamhetsområdeschef 
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§ 87  

 

Informationsärenden 

1. Presentation av kommun-

utvecklarna (Christina Nordmark, 

kommunutvecklarna) 

Kommunen anställer varje år unga 

kommunutvecklare i åldern mellan 14–18 

år. De har feriepraktik under sammanlagt 

två veckor under sommaren. I år är det 

fem kommunutvecklare.  

De får uppdraget att ta fram aktiviteter 

som gör Orsa bättre för unga, både nu och 

i framtiden. Årets tema är arbete med 

kränkningar och mobbning, hälsa i skolan 

men även att skapa mötesplatser för unga. 

Kommunstyrelsen kommer sedan att få ta 

del av rapporten med 

kommunutvecklarnas förslag och idéer. 

OK KS 2022/00006-24 

2. Information om handlingsplanen för 

arbetet med våld i nära relationer 

(Jesper Karlsson) 

Revisorerna har gjort en granskning av 

kommunens arbete med våld i nära 

relationer. Efter den granskningen ska 

verksamheten göra en handlingsplan för 

att ytterligare stärka det arbetet. 

Handlingsplanen ska vara klar i oktober 

och kommer då att behandlas av 

kommunstyrelsen.  

OK OMS 2022/00001-7 

3. Plangenomgång (Daniel Falk) 

Uppdatering av status gällande 

detaljplaner i Orsa. Planen har vunnit laga 

kraft för nybyggnationen av särskilda 

boendet (SÄBO). När det gäller det nya 

bostadsområdet Löva strand så pågår 

utredningar om vägar.  

Planbesked är givet för området kring 

Råtjärnsberget i Grönklitt. Slutligen har en 

ny ansökan om planbesked för en tomt 

OK KS 2022/00006-25 
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norr om Digerbergets skola precis kommit 

in till förvaltningen. Denna kommer att 

remitteras och skickas till grannar samt att 

kommunen tar ett ställningstagande. 

4. Information om särskilda boendet 

Slipstenen (Marie Ehlin) 

Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Tidsplanen är att upphandling sker runt 

årsskiftet. 

OK KS 2022/00224-1 
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§ 88  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2022-06-08 

OK OMS 2022/00002-18 

2. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

omsorg 2022-05-18 

OK OMS 2022/00002-15 

3. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2022-05-17 

OK KS 2021/00018-53 

4. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

lärande 2022-06-02 

OK LÄR 2022/00001-10 

5. Yttrande över ansökan om antagande till 

Hemvärnet 

OK OMS 2022/00088-2 

6. Tillförordnande av dataskyddsombud OK KS 2022/00220-1 
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§ 89  

 

Delgivningar 

1. POLSAM minnesanteckningar 2022-06-01 OK KS 2022/00126-2 

2. Lagakraft-intyg, detaljplan för vård- och 

omsorgsboende på Stormyren 

OK KS 2019/01201-156 

3. Protokoll språktolknämnden 2022-05-19 OK KS 2022/00026-28 

4. Protokoll årsstämma Orsa Vatten och 

Avfall AB 

OK KS 2022/00026-29 

5. Styrelseprotokoll Orsa Vatten och Avfall 

AB, 2022-05-04 

OK KS 2022/00026-27 

6. Redovisning av egenkontroll barn- och 

unga första kvartalet 2022 

OK OMS 2022/00102-1 

7. Protokollsutdrag Gemensamma 

gymnasienämnden 2022-05-25 - 

Högskolecentrum Orsa 

OK KS 2022/00026-30 

8. Protokoll direktionen Brandkåren Norra 

Dalarna 2022-05-19 

OK KS 2022/00026-32 

9. Protokoll Kommunstyrelsen 2022-05-16 OK KS 2022/00003-22 
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