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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2018-02-05 kl. 18:00 – OBS! Tiden 
Plats: Kommunhuset, Tingssalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag om förändringar i Orsa centrum 

2. Motion om energiplan 

3. Mottagande av motioner, medborgarförslag och interpellationer 

Informationsärenden 
1. Information om Ovansiljans Bordtennisklubb (18.00-18.10) 

2. Ung i Dalarna - inflytande regionalt och lokalt (Liselott Länsmans (C), 

ordförande demokratiberedningen, Johanna Möller, Region Dalarna, Christina 

Nordmark, Orsa kommun, 18.15-19.15) 

Beslutsärenden 
 1. Svar på medborgarförslag om plantering av buskar och träd i 

centrala Orsa 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 
motiveringen att en översyn pågår av allmänna ytor i Orsa centrum. 
 

 2. Svar på medborgarförslag om motionsspår i Backänget, Hansjö 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att Orsa 
kommun i nuläget inte har några planer på att skapa nya motionsspår utöver 
de som redan finns eftersom röjnings- och markeringsarbete kan betraktas 
som nyanläggning av spår. Om så ska ske måste avtal tecknas med de 
markägare som berörs. 
 

 3. Svar på motion om Koppången som nationalpark 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionens första förslag att utreda för- och 

nackdelar med att Koppången blir en nationalpark är besvarad genom den 

utredning som tillhör ärendet.  

Kommunfullmäktige avslår motionens andra förslag att kommunstyrelsen får 

i uppdrag att kontakta Naturvårdsverket och meddela att Orsa ställer sig 

positiva till att Koppången blir nationalpark. 

 4. Revidering av stadgar för Orsa kommuns miljöpris 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade stadgar för Orsa kommuns miljöpris. 
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 5. Justering av slamavgifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till slamavgifter enligt bilaga. De nya 

slamavgifterna gäller från den 1 mars 2018. 

 
 6. Avyttring av fastighet Sundbäck 14:3>2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avyttring av fastighet Sundbäck 14:3>2 

genom försäljning. 

 
 7. Svar på motion om skateboardpark 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att frågan om 
skateboardpark prövas inom ramen för den översyn som görs av allmänna 
ytor i centrala Orsa. 
 

 8. Näringslivsstrategi 2018 - 2020  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi 2018- 2020 för Orsa kommun. 

 
 9. Ansvarsfrihet år 2016 för styrelsen Norra Dalarnas 

samordningsförbund, FINSAM 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 

Norra Dalarnas samordningsförbund för år 2016. 

 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Mottagande och besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag februari 

2018 (delas på sammanträdet). 

 

 

 

 

Anne-Marie Fröjdh Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 
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