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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Tingssalen, 2022-05-30 kl. 18:00-20:00 

Ajounering 19:24-19:34 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista 
Övriga deltagare: Ola Granholm, ordf. Företagarna Orsa § 19.1 

Dennis Färnström, Orsa IK § 19.2 
Elsmari Laggar Bärjegård, ordf. kommunrevisor 
Johan Hult, ekonomichef 
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Bengt-Åke Svahn (KD) och Pia Ström (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

18 - 34 

______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

______________________________________ 

Bengt-Åke Svahn, justerare                    Pia Ström, justerare 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-05-30 

Överklagningstid: 2022-06-10 – 2022-07-01 

Anslaget sätts 
upp: 

2022-06-10 Anslaget tas ner: 2022-07-03 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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