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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2019-09-30 kl. 18:00 
Plats: Tingssalen 

Öppnande, närvaro, justering 

Sång av Anna-Karin Bengtar 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag om cykelväg/strandpromenad Brantudden-Lisselhed 

2. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 

 

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

Informationsärenden 
1. Information från Orsa konståkningsklubb 

2. Information från revisorerna 

3. Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslutsärenden 
 1. Översiktsplan för Orsa kommun (Emelie Drott, Håkan Persson) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kommuntäckande översiktsplan.  

 2. Svar på medborgarförslag att anlägga en hundrastplats 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en kommunalt 

driven hundrastgård inte är en kommunal angelägenhet. 
 

 3. Svar på medborgarförslag om klimatförändringar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som aktualiseras i 
medborgarförslaget beaktas i det fortsatta och intensifierade arbetet med 
Agenda 2030 och därmed är medborgarförslaget besvarat. 
 

 4. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar tillägg i riktlinjerna för serveringstillstånd enligt 
förslag. 
 

 5. Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande tobaksförsäljning och  
e-cigaretter 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya avgifter gällande 
tobaksförsäljning och e-cigaretter enligt följande: 
Ansökan om tobaksförsäljning – 6 000 kr 
Årlig tillsyn tobaksförsäljning – 2 000 kr 
Försäljning och tillsynsavgift e-cigaretter – 1 000 kr/årligen 
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 6. Nybyggnation av särskilt boende (beslut tas på ett extra sammanträde 

med kommunstyrelsen och protokollsutdrag delas på fullmäktige. 
Kompletterande beslutsunderlag gällande markundersökningen kommer att 
skickas senare) 
 

 7. Hyressänkning och slopning av underskottstäckning,  
Orsa Lokaler AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020 utgår ingen 
underskottstäckning för näringsfastigheterna. 2019 är sista gången Orsa 
Lokaler AB får underskottstäckning för näringsfastigheterna av kommunen. 
Under en period om 3 år (2020–2022) sänker Orsa Lokaler AB hyra på 
verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.  
 
Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB dvs. att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr inte 
gäller under kommunens budget- och planperiod 2020–2022. 
 

 8. VA-taxa från 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige höjer anläggningstaxan och brukningstaxan för VA med 
5%. Höjningen gäller från den 1 januari 2020. 
 

 9. Agenda 2030 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Mål 3 - Hälsa och välbefinnande, Mål 7 - 
Hållbar energi för alla och Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion ska 
prioriteras i Orsa Kommuns arbete med Agenda 2030. 
 
Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten och Avfall AB ska inom 
sina områden delta aktivt i arbetet med Agenda 2030. 

 10. Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB 
 
 

 11. Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen, Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i 
Norra Dalarnas samordningsförbund för år 2018. 
 

 12. Ansvarsfrihet 2018 för Region Dalarnas direktion 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion 
utifrån föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
 
 

 13. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot till 
kommunstyrelsen (V) 
 

 14. Fyllnadsval till byggnadsnämnden (S) 
 

 15. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare som 
överförmyndare (S) 
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Delgivningar 
1. Revisionsrapport - Kunskapsresultat i grundskolan 

2. Revisionsrapport – Grundläggande granskning kommunstyrelsen och nämnder 

2018 

3. Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni 2019 - 

Uppdrag demokratiberedningen 

 

 

Anne-Marie Fröjdh Ann-Therese Albertsson 
Ordförande Kommunchef 

 


