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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2017-11-27 kl. 18:00 – OBS! Tiden 
Plats: Tingssalen, Orsa kommunhus 

 

Öppnande, närvaro, justering 
 

Informationsärenden 
1. Uppvaktning av jubilarer 
2. Utdelning av miljöpris 2017 
3. Rapport från revisorerna 
4. Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag om upprustning av gångväg 
2. Mottagande av motioner, medborgarförslag och interpellationer 

Beslutsärenden 
 1. Svar på medborgarförslag om ett kommunalt biträdes- och 

serviceorgan för äldre 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för kommunens egna e-tjänster ska analoga 
alternativ finnas. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 
 

 2. Övergripande mål 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar övergripande mål 2018 - 2020 för Orsa kommun 
enligt följande:  
 

• Orsa ska vara bland de topp hundra bästa kommunerna i rankingen 
av Svenskt Näringsliv och i skolrankingen av Sveriges Kommuner och 
Landsting år 2020. 
 

• Antalet invånare i Orsa ska överstiga 7 000 år 2020.  
 

• Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med 
digitaliseringen för att skapa en enklare vardag för invånare, 
företagare och besökare och senast år 2020 ska kommunen erbjuda 
minst 50 e-tjänster.  
 

• Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, 
engagerade, friska och nöjda medarbetare. NMI, nöjd 
medarbetarindex, ska år 2020 uppgå till minst 75 (72, 2016). 
 

• Kommunens resultat ska under perioden 2017 - 2021 i genomsnitt 
uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna (med skatteintäkter avses 
summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning) 
 



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2017-11-22 
Dokument nr: OK KS 2017/00004-12 

2(4) 

 
 3. Kommunalskatt 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utdebitering av kommunalskatt år 2018 blir 
22:42 kr per skattekrona, förutsatt att regeringen godkänner landstingets och 
kommunernas skatteväxlingsbegäran och därmed ny länsvis skattesats för 
landstinget och kommunerna från och med den 1 januari 2018.  
I annat fall blir den kommunala skattesatsen år 2018 oförändrad, dvs. 22:89 
per skattekrona. 
 

 4. Utbetalning av partistöd 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 i enlighet med 
antagna regler för partistöd. 
 

 5. Tillägg till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget tillägg till bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda avseende ett särskilt arvode för 
lekmannarevisorer i kommunala bolag. Arvodet ska utbetalas från 2018-01-
01. 
 

 6. Drift- och investeringsbudget 2018, Orsa kommun – se separat 
bilaga 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget för 
2018 enligt bilaga. 
 

 7. Delägarskap i Inera AB 
Förslag till beslut 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
 8. Svar på motion om att inrätta ett ungdomsråd i Orsa 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Orsa kommun 
ska verka för ökat ungdomsinflytande i samhällsfrågor, att formerna för detta 
utvecklas och kommer till praktisk användning, oavsett vilken form 
ungdomarna väljer för sitt engagemang. 
 

 9. Policy för stöd till föreningar 2018 - 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för stöd till föreningar 2018 – 2020 och 
upphäver därmed tidigare beslut i kommunfullmäktige 2014-09-29, § 45. 

 10. Svar på motion om möjlighet för föreningar att låna eller hyra 
kommunala lokaler 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad genom att motionens 
intentioner beaktas i den planerade översynen av villkor för lokalupplåtelse 
till föreningslivet. 
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 11. Svar på motion om snabbladdare till elbilar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ansöker om bidrag från Klimatklivet till laddare för 
elfordon, att investering görs i snabbladdare för elbilar och att medel till detta 
tas upp i förslag till investeringsbudget 2018. 
Kommunstyrelsen föreslår därmed fullmäktige att bifalla motionen. 
 

 12. Exploateringsavtal för VA-anläggning, Råtjärnsberget Grönklitt 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom och godkänner den nya principen för 
exploateringsavtal vid utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen inom 
exploateringsområden. 

 13. Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden – se separat 
bilaga 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.  
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget  

Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs  
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun,  
Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens  
kommun samt Säters kommun.  

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.  
4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns.  
5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna 

godkänns.  
6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från 

och med 2018-01-01.  
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 

fattar likalydande beslut 
 
 

 14. Översyn av riktlinjer för serveringstillstånd 
Förslag till beslut 
Orsa kommun antar förslaget till reviderad version av Riktlinjer för 
serveringstillstånd. 
 

 15. Förslag till revidering av reglemente och avtal för 
gymnasienämnden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente och avtal för 
gymnasienämnden enligt till ärendet hörande handlingar,  
daterade 2017-07-06. 
 
Avtalet gäller från 2018-01-01. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas i samverkande 
kommuner. 
 

 16. Ändring i Region Dalarnas förbundsordning 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändringar i Region Dalarnas 
förbundsordning. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars 
fullmäktige har godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01. 
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 17. Sammanträdesplan 2018 

Förslag till beslut 
Ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige 2018 sker enligt följande:  
 
5 februari, 26 mars, 28 maj, 8 oktober, 5 november, 26 november och  
10 december.  
 
Samtliga sammanträden börjar kl 19.00, förutom den 26 november då 
sammanträdet börjar kl 18.00, om inte ordförande beslutar annat. 
 

 18. Val av lekmannarevisor Orsa Lokaler AB 
 
 

 19. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare valnämnden 
  
 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Svar på interpellation om projektet "Kött till kommunala kök" 
2. Mottagande och besvarande av interpellationer och frågor 

 

Delgivningar – se separat bilaga 
1. Svar på granskning av mål- och budgetprocessen i Orsa kommun 
2. Redovisning av ej färdigställda motioner och medborgarförslag. 

 

 

 

 

Anne-Marie Fröjdh Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 
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