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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2017-03-27 kl. 19:00 
Plats: Tingssalen, Orsa kommunhus 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer 
1. Medborgarförslag, motioner och interpellationer 

Informationsärenden 
1. Presentation av chefer för kommunstyrelsens verksamhetsområden (Linda 

Haglund, Mattias Scandola, Anders Ludvigson, 19.00-19.20) 
2. Rapport från revisorerna 
3. Kommunstyrelsens ordförande informerar 
4. Ny organisation för Orsa kommun 

Beslutsärenden 
 1. Revidering av taxan för prövning och offentlig kontroll av 

livsmedel 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Mora Orsa miljönämnd för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKLs hemsida i 
oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016. 
Ändringen träder i kraft 1 mars 2017.  
Beslutet är fattat med stöd av §§ 3,6, 11 och 13 förordningen (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
 

 2. Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Mora Orsa miljönämnd för varje kalenderår 
(avgiftsår) får besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKLs hemsida i 
oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016. 
Kommunfullmäktige beslutar även om ändring av taxebilaga nr 1, Tillsyn av 
enskilda avlopp: 2 x a. Ändringarna träder i kraft 1 mars 2017.  
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken 
 

 3. Detaljplan för upphävande del av detaljplan 124, Sky Lodge Hotel 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar upphävandet av del av detaljplan 124, Sky Lodge 
Hotel. 
 

 4. Detaljplan för upphävande del av detaljplan Bp 40, Grönklitts 
stugby 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar upphävandet av del av detaljplan Bp 40, 
Grönklitts stugby. 
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 5. Begäran om omföringar av investeringsbudget 2016 till 2017 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller äskade omföringar av investeringsmedel om  
4 050 tkr från investeringsbudgeten 2016 till investeringsbudgeten 2017, 
enligt bilaga. 

 6. Lån till multiskidbana 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar lånet om 2 Mkr till Orsa skidklubb som en del i 
finansieringen av en multiskidbana samt godkänner avtal om 
pantförskrivning och reviderat avtal om nyttjanderätt avseende 
multiskidbana. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att 
hantera eventuella ändringar av avtalen. 

 7. Avgift för stadsnätsanslutning (protokollsutdrag från KS skickas 
senare) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillkommande anslutningar för 
privatpersoner i en redan stadsnätsansluten fastighet ska kosta 6000 kr 
inklusive moms/styck, då ingår schaktning upp till 25 meter som i 
standardavtalet 
  

 8. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval - ersättare i 
kommunstyrelsen 
 
  

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

Delgivningar 
1. Delegationsbeslut anmälan om efterträdarval och begäran om ny 

sammanräkning 
2. Begäran om ny sammanräkning (V) 
3. Begäran om ny omräkning, (MP) 

 

 

 

 

Rosanna Thyrén Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 
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