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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2017-05-29 kl. 19:00 
Plats: Tingssalen, Orsa kommunhus 

 
Öppnande, närvaro, justering 
 

Beslutsärenden 
 1. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till fullmäktiges presidium 

  
 

Mottagande av medborgarförslag, motioner och interpellationer 
1. Medborgarförslag om veranda vid ombyggnad av Lillåhem 
2. Medborgarförslag om utbildning i att skilja mellan vetenskap och 

pseudovetenskap för anställda 
3. Mottagande av motioner, medborgarförslag och interpellationer 

Informationsärenden 
1. Utbildning om ansvaret som ledamot i nämnd/styrelse  

(Kommunutbildarna, Ove Axelsson, 1 h) 
2. Revisionsberättelsen 2016 (Elsmarie Laggar Bjäregård) 

Beslutsärenden 
 2. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 

 3. Årsredovisning 2016 (se särskild bilaga) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Orsa kommuns årsredovisning 2016. 
 

 4. Ny VA-taxa - anläggningstaxa 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny  
VA-taxa för Orsa kommuns allmänna VA-anläggning enligt bilaga.  
Taxan gäller från och med 2017-07-01.  
 
För fastigheter inom gällande verksamhetsområden som ej har anslutning till 
samtliga nyttigheter av spill-, dricks-, eller dagvatten ska följande 
övergångsbestämmelser gälla:  

• Om ansökan om anslutning till Orsa Vatten och Avfall VA-anläggning 
inkommer före 2017-07-01 och om Orsa Vatten och Avfall AB kan 
bygga ut och meddela förbindelsepunkt per respektive ansökan under 
andra halvåret av 2017 ska debitering ske enligt VA-taxa gällande 
2017-06-30.  
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 5. Uppdaterade verksamhetsområden (VA) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
reviderade verksamhetsområden för spill-, dag- och dricksvatten enligt bilaga. 
Därmed upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. 
 

 6. Förändring av huvudmannaskap och skatteväxling av 
kollektivtrafiken (handlingar skickas senare och protokollsutdrag från 
extra KS 29/5 delas på sammanträdet) 
  

 7. Svar på motion om e-hälsa 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om  
e-hälsa. 
 

 8. Svar på motion om avskaffande av delade turer i vården 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 
avskaffande av delade turer inom vården. 
 

 9. Remiss om regionbildning 2019 (protokollsutdrag från extra KS 29/5 
delas på sammanträdet) 
  

 10. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsen 
samt val av 2:e vice ordförande 
 

 11. Fyllnadsval, ersättare Region Dalarnas direktion 
 

 12. Fyllnadsval, ersättare i gemensamma servicenämnden (IS/IT) i 
Mora 
  

 13. Fyllnadsval, ersättare gemensamma servicenämnden (lön) i 
Älvdalen 
 

 14. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ledamot till 
kommunstyrelsen 
  

 15. Fyllnadsval, ersättare kommunstyrelsen nr 1 
  

 16. Fyllnadsval, demokratiberedning samt val av ordförande (C) 
 

 17. Fyllnadsval, ersättare kommunstyrelsen nr 2 
 

 18. Fyllnadsval, ledamot gemensamma gymnasienämnden 
  

 19. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare gemensamma 
nämnden för social myndighetsutövning 
  

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Svar på medborgarförslag om anhörigvård 
2. Svar på interpellation angående miljöpris (svar delas på sammanträdet) 
3. Mottagande och besvarande av interpellationer och frågor 
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Delgivningar 

1. Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige (M) 
2. Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige (C) 

 

 

Rosanna Thyrén Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 
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