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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Tingssalen, 2019-11-25 kl. 18:00 – 21.55 
Ajournering 19.55 - 20.15 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista 
 

Övriga deltagare: Eva-Lena Ekblom (C), ej tjänstgörande ersättare 
Ingalill Sörlin, rektor Musikskolan, § 58.2 
Elsmarie Laggar Bärjegård (C), kommunrevisor, § 61 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Camilla Staffan (C) och Marie Olsson (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: _____________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf  258 - 85  

 _____________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 _____________________________________ 

Camilla Staffan, justerare               Marie Olsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-11-25 

Överklagningstid: 2019-12-06 – 2019-12-27 

Anslaget sätts upp: 2019-12-06 Anslaget tas ner: 2019-12-28 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 3 

Informationsärenden 6 

Förändring av dagordning - tillägg av extra ärenden 5 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten och övrig information 7 

Delårsrapport 2019 8 

Kommunalskatt 2020 9 

Drift- och investeringsbudget 2020 10 

Begäran om borgen från Inlandsbanan 13 

Aktieägaravtal Inlandsbanan 14 

Ägardirektiv Inlandsbanan AB 15 

Bolagsordning, Inlandsbanan AB 16 

Svar på motion angående E45 Vattnäs - Trunna 17 

Policy för IT-säkerhet 19 

Utbetalning av partistöd 20 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2019 21 

Sammanträdesplan 2020 22 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 23 

Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 25 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 26 

Beslut rörande förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 28 

Hälso- och friskvårdspolicy 30 

Handlingsprogram trygghet och säkerhet 31 

Reglemente krisledningsnämnden 2019-2022 33 

Styrdokument krisberedskap 2019-2022 34 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i byggnadsnämnden 35 

Extra ärende: avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till 
kommunstyrelsen 

36 

Extra ärende: avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
miljönämnden 

37 

Interpellation om Vinterfest 38 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 58  

 

Informationsärenden 

1. Minnesgåva 2019 

Kommunen uppvaktar varje år anställda 

som sammanlagt har jobbat 25 år i 

kommunen. Jubilarerna jobbar inom 

verksamheterna omsorg och lärande. 

OK KS 2019/00020-34 

2. Information från Musikskolan 

(Ingalill Sörlin) 

Ingalill Sörlin, rektor på Musikskolan, 

berättar om deras verksamhet. 

Musikskolan har i dagsläget över 200 

inskrivna elever. När kommunen införde 

avgiftsfri musikundervisning under 2016 

ökade också elevantalet. Undervisningen 

sker i Gamla Kyrkbyskolan i centrala Orsa. 

Musikskolan har under året genomfört 26 

konserter på olika ställen, bland annat på 

kommunens särskilda boende Lillåhem. 

OK KS 2019/00020-39 

3. Miljöpris 2019  

Ordförande för miljönämnden, Per Erik 

Wiik (C), överlämnar årets miljöpris till 

Therese Eriksson som har skapat ”Mitt 

Orsa”. Hon har skapat ett koncept för 

miljövänlig hemester (semester i 

hembygden) och har även genom detta 

marknadsfört Orsa som både turistmål och 

framtida bostadsort.  

OK KS 2019/00020-40 

4. Information från kommunstyrelsens 

ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael 

Thalin (C) informerar om Länsstyrelsens 

arbete med att öka produktion av 

vindkraftsel. Orsa kommun har en 

vindbruksplan som kan bli aktuell för 

omarbetning. Ytterligare information om 

förändrat system för återvinning av 

förpackningar. Syftet är att det ska bli 

lättare för konsumenter och att 

OK KS 2019/00020-25 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

insamlingen ska ske så nära hemmet som 

möjligt. Preliminär start för införande är 

2021 och i hela landet ska det vara slutligt 

implementerat 2025. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 60 OK KS 2019/00020-38 

 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 

1. Medborgarförslag om skötsel av 

informationstavlor 

Kommunfullmäktige överlämnar 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

OK KS 2019/01261-1 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

§ 59  

 

 Förändring av dagordning - tillägg av extra ärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att lägga till två extraärenden till dagordningen: 

• Extra ärende: Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till 

kommunstyrelsen 

• Extra ärende: Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare till 

miljönämnden 

 
Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 61 OK KS 2019/00847-3 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten och övrig 
information 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elsmarie Laggar Bärjegård (C), ordförande för kommunrevisionen, informerar om 

revisorernas verksamhet och granskningar.  

Revisorerna har genom revisionsbyrån KPMG granskat delårsrapporten. Den 

sammanfattande bedömningen avseende finansiella mål är att resultatet enligt 

delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen då samtliga tre mål bedöms 

kunna uppnås.  

När det gäller verksamhetsmålen är bedömningen att måluppfyllelsen i 

delårsrapporten inte fullt ut är förenlig med beslutade verksamhetsmål. Flera mål 

upplevs som ospecifika och svåra att mäta och revisorerna rekommenderar att skilja på 

finansiella mål och verksamhetsmål. 

Beslut kring delårsrapporten återfinns i efterföljande paragraf, § 62. 

Revisorerna har träffat Johan Szymanski, direktör för kommunalförbundet Brandkåren 

Norra Dalarna, som informerade om förbundets verksamhet och framtida utmaningar. 

En av utmaningarna är det geografiska avståndet i deras upptagningsområde. 

Revisorerna kommer även att göra en granskning av IT-säkerheten under våren 2020. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapporten 2019-08-31, 2019-11-06. 

 

Sändlista 
- 
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§ 62 OK KS 2019/00847-2 

 

Delårsrapport 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2019.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fem övergripande mål som ska uppfyllas till år 2020. Varje 
verksamhet sätter mål som sorterar in under de övergripande målen och som stöttar 
uppfyllandet av det övergripande målet. Många av målen är helt eller delvis uppfyllda 
fram till tiden för delårsavstämning per den sista augusti.  
 
Kommunens resultat per 2019-08-31 uppgår till 17 mkr och koncernens resultat, där de 

kommunala bolagen ingår är cirka 7 mkr högre. Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB 

bidrar tillsammans med 8 mkr till resultatet medan Orsa Vatten och Avfalls resultat är 

negativt med 1 mkr. Prognostiserat årsresultat för kommunen uppgår till 7,2 mkr vilket 

är 2,5 mkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på täckning av ett nedskrivnings-

behov i Orsa Lokaler AB som är föranlett av bland annat projekteringskostnader för 

framtida äldreboende. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Förslag till delårsrapport 2019. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2019.  
 

Sändlista 
Ekonomikontoret 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-11-25 
Dokument nr: OK KS 2018/00013-28 

9(38) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 63 OK KS 2019/00803-1 

 

Kommunalskatt 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen år 2020 är oförändrad 
sedan förra året, dvs. 22:42 per skattekrona. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL). 
Orsa kommun har en skattesats om 22:42 per skattekrona sedan förra året. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-29. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen år 2020 är oförändrad 
sedan förra året, dvs. 22:42 per skattekrona. 
 
 

Sändlista 
Ekonomikontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 64 OK KS 2019/00304-2 

 

Drift- och investeringsbudget 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget 2020 enligt 
bilaga innehållande budget 2020 med plan för 2021 - 2023 med minskade intäkter om 
2,8 Mkr avseende LSS-utjämningen fr o m år 2021 samt följande förändringar: 
 

Föreslagna besparingar ska inte genomföras (kr): 
Verksamhetsområde samhälle  200 000  
Musikskolan  500 000  

Budgeten utökas:  
Verksamhetsområde Lärande  
Barnomsorg kvällstid  400 000  
Grundskola/förskola (ej fördelade medel)  600 000 
Gymnasiet 700 000 

 
Verksamhetsområde omsorg  
Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg (ej 
fördelade medel)  

1 400 000  
 
 

Kommunstyrelsen  
Till kommunstyrelsens förfogande (bland 
annat till solenergiutbyggnad och 
investeringsplan för de fyra skolorna)  

3 000 000  

Totalt summa kr  6 800 000  
 

Ekonomiavdelningen ges mandat att göra vissa justeringar av de ekonomiska ramarna 

mellan olika verksamheter vid årets slut utifrån utfallet av fördelning av 

hyreskostnader, kapitalkostnader och lönerevision med mera. 

Deltar inte i beslutet 
Pia Ström (S) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Marie Olsson (S), Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Patrik Borgenstrand 

(S), Maria Tapper (S), Olof Herko (S) och Anders Rosell (S) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Punkten inleds med en allmänpolitisk debatt där varje parti som är representerat i 

fullmäktige fick möjlighet att informera om hur partiet ser på driftbudget och 

investeringar i kommunen.  

Kommunen kommer att ha en minskad beläggning på LSS-boendena, vilket beräknas 

påverka LSS-utjämningen negativt fr o m år 2021 med 2,8 mkr årligen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Skrivelse, Vad har hänt sen sist – budget 2020.  
Förändring ekonomiska ramar.  
Investeringsäskanden 2020.  
Resultat- och balansräkning.  
Ekonomiska ramar.  
Sammanställning mål och budget 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget 2020 enligt 
bilaga innehållande budget 2020 med plan för 2021 - 2023 med minskade intäkter om 
2,8 Mkr avseende LSS-utjämningen fr o m år 2021 samt följande förändringar: 
 

Föreslagna besparingar ska inte genomföras:  
Förskola  200 000  
Verksamhetsområde samhälle  200 000  
Musikskolan  500 000  

Budgeten utökas:  
Verksamhetsområde Lärande  
Barnomsorg kvällstid  400 000  
Grundskola/förskola (ej fördelade medel)  800 000 

 
Verksamhetsområde omsorg  
Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg (ej 
fördelade medel)  

1 700 000  
 
 

Kommunstyrelsen  
Till kommunstyrelsens förfogande (bland 
annat till solenergiutbyggnad och 
investeringsplan för de fyra skolorna)  

3 000 000  

Totalt summa kr  6 800 000  
 
Ekonomiavdelningen ges mandat att göra vissa justeringar av de ekonomiska ramarna 
mellan olika verksamheter vid årets slut utifrån utfallet av fördelning av 
hyreskostnader, kapitalkostnader och lönerevision med mera. 
 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C) yrkar på en förändring som innebär att gymnasiet tillförs 700 000 kr 
på grund av verksamhetens ökade kostnader genom en omfördelning från förskolan 
med 200 000 kr och 200 000 kr från grundskola/förskola (ej fördelade medel) samt 
300 000 kr från Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg (ej fördelade medel) och yrkar i 
övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Bjurman (S) yrkar på en förändring som innebär att gymnasiet tillförs 
700 000 kr på grund av verksamhetens ökade kostnader samt att tillföra 100 000 kr till 
kommunfullmäktige för att införa webbsändningar av fullmäktiges sammanträden och 
att detta omfördelas från medel till kommunstyrelsens förfogande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Joakim Larsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras med motiveringen att 
undersöka och bereda sena kostnadsökningar och för att ge möjlighet att förtydliga 
kopplingen mellan övergripande mål och budget. 
 
Ajournering begärs och mötet ajourneras mellan 19.55 - 20.15 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska 

avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning nr 1 
Omröstning är begärd och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande 

ordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att återremittera 

ärendet. Omröstningen utfaller med 28 ja-röster och 2 nej-röster enligt bilaga. 

Ordföranden finner därmed att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsgång 
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, Mikaels Thalins 

och Magnus Bjurmans yrkanden och finner att fullmäktige bifaller Mikael Thalins 

yrkande. 

Omröstning nr 2 
Omröstning är begärd och ska genomföras. Ordförande meddelar att Mikael Thalins 

yrkande är huvudförslag. 

För att utse motförslag ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Magnus 

Bjurmans yrkande och finner att fullmäktige utser det sistnämnda till motförslag i 

omröstning nr 2.  

Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: ja-röst för Mikael Thalins yrkande 

och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande. Omröstningen utfaller med 16 ja-röster 

och 14 nej-röster enligt bilaga. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige 

bifaller Mikael Thalins yrkande.  

 

Sändlista 
Ekonomikontoret 

Respektive verksamhet 
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§ 65 OK KS 2019/00800-1 

 

Begäran om borgen från Inlandsbanan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget 

AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 631 579 kr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Inlandståget AB, helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB, 

har moderniserat sin fordonspark och köpt in fem stycken tåg. Dessa fordon behöver 

service, genomgång, anpassningar och vissa ombyggnationer för att kunna användas i 

svensk trafik. Kostnader för detta är till viss del redan tagna. För att finansiera tågens 

färdigställande så behöver bolaget bland annat låna 50 Mkr från Kommuninvest. 

Borgen för detta lån delas upp på 19 delägare till Inlandsbanan AB. Aktuellt 

borgensbelopp per delägare blir då ca 2,63 Mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, extra kommunstyrelse 2019-11-25 (delades på sammanträdet). 
Begäran om borgen, Inlandsbanan AB, 2019-08-27. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget 

AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 631 579 kr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

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

Sändlista 
Inlandsbanan 
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§ 66 OK KS 2019/01198-1 

 

Aktieägaravtal Inlandsbanan 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktieägaravtal med Inlandsbanan AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits något aktieägaravtal utan ägarkommunernas samarbete 

har varit reglerat i Inlandsbanans bolagsordning samt ägardirektiv. Ägarkommunerna 

har identifierat vissa grundläggande frågor som inte är behandlade i andra gällande 

styrdokument. Avsikten med aktieägaravtal är att reglera ägarkommunernas 

rättigheter och skyldigheter såsom aktieägare i bolaget samt ange formerna för fortsatt 

samverkan. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, extra kommunstyrelse 2019-11-25 (delades på sammanträdet). 
Förslag till aktieägaravtal Inlandsbanan AB, 2019-10-31.  

Ägarfördelning Inlandsbanan AB efter 2017. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktieägaravtal med Inlandsbanan AB. 

 

Sändlista 
Inlandsbanan. 
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§ 67 OK KS 2019/01199-1 

 

Ägardirektiv Inlandsbanan AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till ägardirektiv för Inlandsbanan AB med koncern 

enligt till ärendet hörande handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägardirektivet omfattar bland annat principer för bolagsstyrning, ekonomiska mål, 

verksamhetsrapportering och vad koncernen aktivt ska verka för. En förändring mellan 

det gamla och nya förslaget till ägardirektiv är att Inlandsbanan AB med koncern ska 

verka för att bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på 

Inlandsbanan hela året med både dag- och nattåg. Den tidigare skrivningen var att öka 

turisttrafiken på Inlandsbanan. Ytterligare en nyhet är att koncernen ska göra en 

hållbarhetsredovisning varje år. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, extra kommunstyrelse 2019-11-25 (delades på sammanträdet). 
Förslag till ägardirektiv Inlandsbanan AB med koncern, 2019-10-31.  

Jämförelse mellan nya och gamla ägardirektiv. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ägardirektiv för Inlandsbanan AB med koncern 

enligt till ärendet hörande handlingar. 

 

Sändlista 
Inlandsbanan 
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§ 68 OK KS 2019/01200-1 

 

Bolagsordning, Inlandsbanan AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till bolagsordning för Inlandsbanan AB enligt till 

ärendet hörande handlingar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Bolagsordningen omfattar bland annat ändamålet med bolagets verksamhet, bolagets 

aktiekapital, styrelsens sammanfattning och instruktioner inför bolagsstämman. En 

ändring under rubriken ändamål är att bolaget kontinuerligt ska höja banstandarden. 

Bolaget ska aktivt bidra till destinationsutveckling längs Inlandsbanan hela året och 

nya marknader till destinationerna ska särskilt beaktas med tillkomsten av nya 

tåglinjer. Ytterligare en ändring är att en ledamot kan väljas på två alternativt fyra år. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, extra kommunstyrelse 2019-11-25 (delades på sammanträdet). 
Förslag till bolagsordning, Inlandsbanan AB, 2019-10-31.  

Jämförelse mellan nya och gamla ägardirektiv 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bolagsordning för Inlandsbanan AB enligt till 

ärendet hörande handlingar. 

 

Sändlista 
Inlandsbanan 
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§ 69 OK KS 2018/01219-2 

 

Svar på motion angående E45 Vattnäs - Trunna 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande ny sträckning Vattnäs – Trunna, väg 
E45. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Orsa har kommit in med en motion gällande ombyggnationen på 
väg E45 mellan Vattnäs och Trunna. I motionen vill man att kommunstyrelsen ska 
inleda ett samtal med Trafikverket om ny dragning av vägsträckan. Kristdemokraterna 
vill att man ska prioritera den befintliga sträckningen med lämpliga åtgärder på 
sträckan Kråkgårdarna och Trunna.  
 
I tjänsteutlåtandet beskrivs att kommunen sedan diskussionen började om 
ombyggnationen av väg E45 har haft en tät dialog angående vägsträckningen med 
Trafikverket. Vid framtagande av vägkorridor väger man in flera olika parametrar 
såsom boende, miljö och trafiksäkerhet. Efter en lång utredning kom man 2007 fram 
till att den vägkorridor som nu ligger till grund för ombyggnationen var den som var 
minst dålig. Den vägsträckning som Kristdemokraterna föreslår i sin motion har varit 
ett av de förslag som diskuterats men Trafikverket har fastslagit efter en noga 
utredning att det alternativet inte uppfyller de krav som ställs på vägars säkerhet. Hur 
man än gör kommer det att påverka de boende på ett eller annat sätt. Säkerhet för 
trafikanter (både skyddade och oskyddade) måste också vägas in i bedömningen av en 
vägsträcka. År 2007 fastslogs vägplanen och vann då laga kraft. Om kommunen idag 
skulle begära att man ska riva upp vägplanen skulle det innebära att de pengar som är 
avsatta till ombyggnationen i nationell plan flyttas till något annat projekt. Detta 
kommer troligtvis innebära att Orsa inte får någon ombyggnation av vägen 
överhuvudtaget, eftersom det är många vägprojekt som vill nyttja de avsatta medlen. 
Därmed finns det även en risk att den trafikfarliga vägsträckningen Kråkgårdarna-
Trunna kvarstår. Kristdemokraternas fråga kom även upp vid det remissvar som 
behandlades i februari 2019. Kommunstyrelsen beslutade då att bifalla det remissvar 
som verksamhetsområde samhälle tagit fram.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28 samt 2019-02-11. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2019-05-30. 
Motion, 2018-11-26. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige avslår motionen gällande ny sträckning Vattnäs – Trunna. 
 

Yrkanden 
Anders Johansson (V) yrkar bifall till motionen. 
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Mikael Thalin (C), med instämmande av Marie Olsson (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till motionens ena förslag att ta upp diskussionen med 
Trafikverket om vägsträckningen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Anders Johanssons och 
Joakim Larssons yrkanden och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 70 OK KS 2019/00080-2 

 

Policy för IT-säkerhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar policy för IT-säkerhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Policyn redovisar övergripande mål och riktlinjer med IT-säkerhet sam hur ansvaret är 

fördelat. IT-säkerhet handlar om den tekniska säkerheten för att skydda våra 

informationstillgångar. 

Policyn gäller för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och dess kommunala bolag 

efter antagande i respektive fullmäktige. Således omfattas all verksamhet av policyn, 

vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 

denna. Tidigare beslutade riktlinjer konkretiserar policyn (kommunstyrelsen 2019-10-

28). Det har funnit delar av IT-säkerhet i andra dokument. Dessa är dock i behov av 

uppdatering och därför har ett förslag till policy för IT-säkerhet tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 

Protokollsutdrag, gemensamma gymnasienämnden IS/IT, 2018-10-19. 

Policy för IT-säkerhet. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar policy för IT-säkerhet. 
 

Sändlista 
IS/IT-enheten 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-11-25 
Dokument nr: OK KS 2018/00013-28 

20(38) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 71 OK KS 2019/00111-2 

 

Utbetalning av partistöd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska kommunfullmäktige ta beslut om utbetalning av partistöd utifrån 
inlämnade redovisningar från partier som är representerade i fullmäktige. 
 
Partistödet består av ett grundstöd om 20 000 kr/parti/år samt ett mandatstöd om  
7 000 kr /mandat/år. Det innebär följande stöd för partierna i Orsa år 2020: 
 
Parti Partistöd (kr) 
Centerpartiet (13 mandat) 111 000 
Socialdemokraterna (8 mandat) 76 000 
Sverigedemokraterna (3 mandat) 41 000 
Vänsterpartiet (2 mandat) 34 000 
Liberalerna (0 mandat) 0 
Kristdemokraterna (2 mandat) 34 000 
Moderaterna (2 mandat) 34 000 
Miljöpartiet (1 mandat) 27 000 
Summa 377 000 
 
Samtliga partier har i rätt tid lämnat en skriftlig redovisning över hur de använt stödet 
under föregående år. Granskningsintyg har lämnats av en särskild granskare som har 
utsetts av respektive parti. Granskningen går ut på att redovisningen ska ge en 
rättvisande bild av hur stödet har använts. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-08-30. 
Regler för partistöd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sändlista 
- 
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§ 72 OK KS 2019/00919-2 

 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordningen redovisa för kommunfullmäktige de 
motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen har även 
skett som delgivningar eller delats ut på kommunfullmäktiges sammanträden löpande 
under året. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag. 
 

Sändlista 
- 
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§ 73 OK KS 2019/00939-2 

 

Sammanträdesplan 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden med fullmäktige  
under 2020 sker enligt följande:  
 
24 februari, 30 mars, 25 maj, 5 oktober och 30 november. 
 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2019. Respektive nämnd och utskott tar 

beslut om sina sammanträdestider. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden med fullmäktige  
under 2020 sker enligt följande:  
 
24 februari, 30 mars, 25 maj, 5 oktober och 30 november. 
 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 

 

Sändlista 
Orsa.se 
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§ 74 OK KS 2019/00613-1 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till miljönämnden med motiveringen att 

samordna beslut om nya taxor inom miljönämndens ansvarsområde så att dessa tas  

vid samma tillfälle och enligt samma beräkningsgrunder.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd bedömer att en ny taxa inom miljöbalkens område behöver 
antas. Nuvarande taxa är från 2013. Förslaget syftar till att få en mer 
lättkommunicerad beräkningsgrund men även för att öka självfinansieringen inom 
området. Under ärendets beredning har det samtidigt förts en diskussion mellan Mora 
och Orsa kommun avseende taxorna, dess beräkningsgrunder och konsekvenser för 
verksamhetsutövare och privatpersoner. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28.  

Protokollsutdrag, miljönämnden, 2019-08-28.  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med bilaga 1 – 3.  

Avgiftsnivåer.  

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-03-27. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020, 
2. upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 

Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 
3. timtaxan ska vara 1070 kronor, 
4. Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för 
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

Yrkanden 
Per-Erik Wiik (C) yrkar på att ärendet återremitteras till miljönämnden med 

motiveringen att samordna beslut om nya taxor inom miljönämndens ansvarsområde 

så att dessa tas vid samma tillfälle och enligt samma beräkningsgrunder. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om återremitteringen eller om ärendet ska avgöras 

idag och finner att fullmäktige återremitterar ärendet. 

Sändlista 
Miljönämnden 
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§ 75 OK KS 2019/00806-1 

 

Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Mora Orsa miljönämnd att besluta om att 

uppdatera taxebestämmelserna utifrån ändringar i den nya kontrollförordningen (EU) 

2017/625. 

Sammanfattning av ärendet 
I livsmedelslagstiftningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut avgifter 
som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Under hösten 2018 hade 
Länsstyrelsen i Dalarna en revision av Mora Orsa miljönämnd när det gäller 
livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen gav då nämnden en avvikelse på finansiering av 
den offentliga kontrollen och en uppmaning att se över timtaxan.  
 
Motiveringen till beslutet är alltså att miljönämnden är skyldiga att ta ut avgifter som 
täcker kostnaderna enligt livsmedelslagstiftningen. För att täcka kostnaderna för 
offentlig kontroll av livsmedel behöver timtaxan höjas, annars innebär det att 
skattemedel används för att finansiera kontrollen vilket strider mot lagstiftningen. 
Länsstyrelsen har även gett miljönämnden en avvikelse när det gäller finansiering och 
kostnadstäckning. Den nya timtaxan föreslås därför vara 1 300 kr per timme för 
planerad kontroll samt 1 070 kr per timme för uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål och registrering.  
En ny EU-förordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft den 14 
december 2019. Förordningen innebär en del nya begrepp och därmed behöver även 
taxebestämmelserna justeras framöver. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2019-09-30. 
Protokollsutdrag, miljönämnden, 2019-08-28.  

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2017-03-27. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Mora Orsa miljönämnd att besluta om att 

uppdatera taxebestämmelserna utifrån ändringar i den nya kontrollförordningen (EU) 

2017/625. 

Sändlista 
Miljönämnden 
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§ 76 OK KS 2019/00807-1 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till miljönämnden med motiveringen att 

samordna beslut om nya taxor inom miljönämndens ansvarsområde så att dessa tas vid 

samma tillfälle och enligt samma beräkningsgrunder.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd har ett tillsynsansvar enligt strålskyddslagen, enligt denna lag 
har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för tillsyn och prövning. 
Nuvarande taxa är föråldrad och det har skett förändringar i lagstiftningen som gör att 
det finns ett behov av att ändra taxan. Förslaget syftar till att få en mer 
lättkommunicerad beräkningsgrund men även för att öka självfinansieringen inom 
området. Under ärendets beredning har det samtidigt förts en diskussion mellan Mora 
och Orsa kommun avseende taxorna, dess beräkningsgrunder och konsekvenser för 
verksamhetsutövare och privatpersoner. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Protokollsutdrag, miljönämnden, 2019-08-28.  

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.  

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2013-11-25. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. anta redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område att 

gälla från och med 1 januari 2020,  
 

2. upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45.  

 

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 

strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

Yrkanden 
Per-Erik Wiik (C) yrkar på att ärendet återremitteras till miljönämnden med 

motiveringen att samordna beslut om nya taxor inom miljönämndens ansvarsområde 

så att dessa tas vid samma tillfälle och enligt samma beräkningsgrunder. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om återremitteringen eller om ärendet ska avgöras 

idag och finner att fullmäktige återremitterar ärendet. 
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Sändlista 
Miljönämnden 
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§ 77 OK LÄR 2018/00253-8 

 

Beslut rörande förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 flyttas tillfälligt till 
Lillåhems lokaler från och med juli 2020 enligt tjänstemannaförslaget med tillägget att 
frågan om att bygga nya förskoleavdelningar ska utredas mer avseende behov, 
integrering, placering och kostnader men även utifrån ett helhetsgrepp över hela 
kommunens behov av förskola. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 har under en längre tid haft bristfälliga lokaler och 
bristande arbetsmiljö både för elever och personal. Lokalerna är i stort 
renoveringsbehov och har underdimensionerad ventilation. Detta har föranlett att 
lokalerna har fått påpekanden och riskerat förelägganden från miljökontoret sedan 
2015. Vidare så är en verksamhet utspridd över tre våningsplan försvårande för 
verksamheten på enheterna.  
 
Utskottet för lärande gav den 9 mars 2017 i uppdrag till verksamhetschefen att utreda 
hur förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 skulle kunna ersättas. Detta uppdrag förnyades 
och förtydligades i utskottet för lärande den 17 september 2019. 
 
De alternativ som finns är antingen att flytta Lindan 1 och 2, tillfälligt eller permanent, 
till befintliga lokaler i Lillåhem i centrala Orsa eller att bygga ut nuvarande förskolan 
Trimsarvet med två avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Tjänsteskrivelse, verksamhetsområde lärande, 2019-10-07. 
Utredning rörande förskolorna Lindan 1 och 2, 2019-10-15.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att bygga två nya förskoleavdelningar vid Trimsarvets 

förskola så snart som möjligt. 

  

Yrkanden 
Susann Lindblad (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gunilla Elings Friberg (S), med instämmande av Margareta Jansson (V), Pia  
Ström (S), Maria Tapper (S) Marie Olsson (S) och Magnus Bjurman (S), yrkar att 
Lindan 1 och Lindan 2 flyttas tillfälligt till Lillåhems lokaler från och med juli 2020 
enligt tjänstemannaförslaget med tillägget att frågan om att bygga nya 
förskoleavdelningar ska utredas mer avseende behov, integrering, placering och 
kostnader men även utifrån ett helhetsgrepp över hela kommunens behov av förskola. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunilla Elings 
Fribergs yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande 
ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Gunilla Elings Fribergs 
yrkande. Omröstningen utfaller med 15 ja-röster och 16 nej-röster enligt bilaga. 
Ordföranden finner därmed att fullmäktige har beslutat enligt Gunilla Eling Fribergs 
yrkande. 
 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde lärande 
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§ 78 OK KS 2019/00038-5 

 

Hälso- och friskvårdspolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar hälso- och friskvårdspolicyn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till förändring av friskvårdspolicy för anställda på Orsa kommun. Förslaget går 

ut på att ge de anställda ett friskvårdsbidrag istället för att kommunen, som hittills, 

subventionerat olika specifika friskvårdsaktiviteter.  

Kommunfullmäktige återremitterade policyn med motiveringen att det råder 
oklarheter om policyn har blivit fackligt förhandlad enligt MBL. Det har uppstått 
missförstånd kring huruvida policyn omfattas av förhandlingsskyldighet eller ej. Saken 
är utredd och ärendet tas därför åter upp till beslut i fullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-10-14. 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2019-03-04. 
Hälso- och friskvårdspolicy. 
Friskvårdspolicy från 2009. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige antar hälso- och friskvårdspolicyn. 
 

Sändlista 
Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 79 OK KS 2018/01221-3 

 

Handlingsprogram trygghet och säkerhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för trygghet och säkerhet och 

tillhörande delprogram. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Programmet ska ange målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns och som kan leda till 
räddningsinsatser. Programmet ska också ange hur kommunens förebyggande 
verksamhet är ordnad och planerad.  
 

Orsa kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Ett 

helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, 

krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. 

Räddningsförbundets medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra 

Dalarna tagit fram ett handlingsprogram. Till handlingsprogrammet finns tillhörande 

delprogram för områdena brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i 

fysisk planering, fallprevention, suicidprevention, is- och vattensäkerhet, krisberedskap 

och civilt försvar. Delprogram brandförebyggande verksamhet kommer att antas i 

direktionen för Brandkåren Norra Dalarna. I delprogrammen beskrivs strategiskt 

viktiga aktiviteter/åtgärder för kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019 -

2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-09-30.  

Gemensamt handlingsprogram trygghet och säkerhet (rödmarkerade delar antas i 

direktionen för Brandkåren Norra Dalarna).  

Delprogram brottsförebyggande arbete. 

Delprogram trafiksäkerhet. 

Delprogram riskhänsyn i fysisk planering. 

Delprogram fallprevention. 

Delprogram suicidprevention. 

Delprogram is- och vattensäkerhet. 

Delprogram krisberedskap: 

Delprogram civilt försvar: 

Delprogram brandförebyggande verksamhet (antas i direktionen för Brandkåren Norra 

Dalarna). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige antar föreslaget program för trygghet och säkerhet och 

tillhörande delprogram. 

Sändlista 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 80 OK KS 2019/00425-2 

 

Reglemente krisledningsnämnden 2019 - 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden  

2019 – 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommuner finnas en 
nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 
(krisledningsnämnd).  
I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Kommunfullmäktige ska 
anta ett reglemente om krisledningsnämndens verksamhet och arbetsformer. Inför 
mandatperioden 2019 - 2022 har översyn och revidering skett av föregående 
reglemente för krisledningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-28. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-07-17.  

Reglemente för krisledningsnämnden 2019 – 2022.  

Reglemente för krisledningsnämnden från 2016. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden  

2019 – 2022. 

Sändlista 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 81 OK KS 2019/00426-1 

 

Styrdokument krisberedskap 2019-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar för 
mandatperioden 2019 - 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens uppgifter för arbetet med krisberedskap utgår från  

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), 

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH),  

• kommunallag (2017:725), 

• myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och Sveriges kommuner 
och landstings (SKL) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 

krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet 

med krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala 

styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar 

kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

Kommunens arbete med krisberedskap utgör grunden för civilt försvar. Arbetet med 

civilt försvar utgår bland annat från säkerhetsskyddslagen (2018:585) och MSB:s och 

SKL:s Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-10-29. 
Tjänsteutlåtande, staben, 2019-06-24. 
Styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2022. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar för 
mandatperioden 2019 - 2022. 

Sändlista 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 82 OK KS 2019/01193-1 

 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i 
byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jörgen Storm (S) och väljer Niklas 

Sjödin (S) som ny ledamot i Orsa byggnadsnämnd från 2019-11-26 och längst till och 

med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden och val av efterträdare. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-10-30. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige godkänner 

avsägelsen och väljer Niklas Sjödin (S) som ny ledamot i Orsa byggnadsnämnd från 

2019-11-26 och längst till och med 2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
De valda. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 83 OK KS 2019/01264-1 

 

Extra ärende: avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av 
ledamot till kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Morgan Darmell (M) och väljer 

Gunilla Frelin (M) som ny ledamot i kommunstyrelsen från 2019-11-26 och längst till 

och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och val av efterträdare. 

Fullmäktige har beslutat att ta upp extraärendet, se § 59. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-11-18. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige godkänner 

avsägelsen och väljer Gunilla Frelin (M) som ny ledamot i kommunstyrelsen från 2019-

11-26 och längst till och med 2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
De valda. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 84 OK KS 2019/01264-2 

 

Extra ärende: avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av 
ersättare i miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Morgan Darmell (M) och väljer 

Ronnie Persson (M) som ny ersättare i miljönämnden från 2019-11-26 och längst till 

och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljönämnden och val av efterträdare. 

Fullmäktige har beslutat att ta upp extraärendet, se § 59. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2019-11-18. 

 

Yrkanden 
Anders Rosell (S), vice ordförande i valberedningen, föreslår att fullmäktige godkänner 

avsägelsen och väljer Ronnie Persson (M) som ny ersättare i miljönämnden från 2019-

11-26 och längst till och med 2022-12-31. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Sändlista 
De valda. 

Miljönämnden. 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2019-11-25 
Dokument nr: OK KS 2018/00013-28 

38(38) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 85 OK KS 2019/01262-1 

 

Interpellation om Vinterfest 

Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen om Vinterfest får ställas. 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Larsson (M) har lämnat en interpellation om kammarmusikfestivalen 
Vinterfest. I Interpellationen ställs följande frågor: 
 
På vilket sätt är Orsa kommuns avvisande svar angående Vinterfest politiskt förankrat? 
Hur ser kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i utskottet för samhälle, på 
kommunens framtid i Vinterfest efter år 2020? Hur kommer frågan att hanteras 
politiskt? Länsmusikens nya förslag ska diskuteras politiskt om hur den nya formen ska 
se ut. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) skriver i svaret att utskottet för 
samhälle beslutade att inte fortsätta med Vinterfest i nuvarande form. Besöksantalet 
har minskat och kostnaderna har ökat. Därför krävs en förändring av formen av 
festivalen.  
  
 

Beslutsunderlag 
Interpellation, 2019-11-20. 

Svar på interpellation, 2019-11-21. 

 

Sändlista 
- 

 


