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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-11-14
Dokument nr: OK KS 2022/00209-3, 028

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Helene Grapenson

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om förmånscyklar för anställda
        
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa cyklar/elcyklar som personalförmån 
genom bruttolöneavdrag. Många kommuner inför nu denna förmån i syfte att verka för 
folkhälsa, miljö och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med förmånscykel menas att arbetsgivaren leasar en cykel eller elcykel som 
medarbetaren använder. Leasingföretaget ska erbjuda olika typer av cyklar och i olika 
prisnivåer. Kostnaden för cykeln täcks sedan av ett bruttolöneavdrag som dras från 
arbetstagarens bruttolön. På samma sätt som vid personalbil finns också ett 
förmånsvärde, beroende på cykelpris, kapitalkostnad och servicekostnad, på cykeln 
som läggs ovanpå den anställdes skattegrundande lön. 

Avdraget kan komma att påverka den anställdes allmänna pension samt den 
sjukpenninggrundande inkomsten.

Förmånen är kostnadsneutral för Orsa kommun som arbetsgivare. Viss administration 
tillkommer avseende hantering av löner och upphandling.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2022-04-14

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till personalförmånen och godkänner 
medborgarförslaget.

Sändlista
Personalenheten

Helene Grapenson
Personalchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.12.2022   

14 
(21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 148 OK KS 2022/00209-3

Svar på medborgarförslag om förmånscyklar för anställda
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att införa elcyklar och cyklar som 
personalförmån och bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa cyklar/elcyklar som personalförmån 
genom bruttolöneavdrag. Många kommuner inför nu denna förmån i syfte att verka för 
folkhälsa, miljö och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med förmånscykel menas att arbetsgivaren leasar en cykel eller elcykel som 
medarbetaren använder. Leasingföretaget ska erbjuda olika typer av cyklar och i olika 
prisnivåer. Kostnaden för cykeln täcks sedan av ett bruttolöneavdrag som dras från 
arbetstagarens bruttolön. På samma sätt som vid personalbil finns också ett 
förmånsvärde, beroende på cykelpris, kapitalkostnad och servicekostnad, på cykeln 
som läggs ovanpå den anställdes skattegrundande lön. 

Avdraget kan komma att påverka den anställdes allmänna pension samt den 
sjukpenninggrundande inkomsten.

Förmånen är kostnadsneutral för Orsa kommun som arbetsgivare. Viss administration 
tillkommer avseende hantering av löner och upphandling.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-12-06
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-11-14
Medborgarförslag 2022-04-14

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att införa elcyklar och cyklar som 
personalförmån och bifaller medborgarförslaget.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 13.12.2022   

5 (17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 OK KS 2022/00417-3

Bänkar i Bergetbacken utefter Slättbergsvägen
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om bänkar utefter gång- och cykelvägen 
(GC-vägen) i Bergetbacken. 

Verksamhetsområde Samhälle tycker att det är ett bra förslag och kommer att placera 
ut två stycken bänkar utefter Bergetbacken till våren 2023. Då gång- och cykelvägen 
tillhör Trafikverket kommer bänkarna att placeras en bit in från själva GC-vägen, på de 
GC-stickvägar som finns in till Bergetområdet enligt bifogad karta.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Karta över området

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Dokument nr: OK KS 2021/00412-3, 311

1(1)

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag röjning kring tunneln under E45

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen gällande röjning från Karl Hedin 
fram till tunneln under E45 (Moravägen). 

Trafikverket förvaltar Moravägen och tillhörande gång- och cykelväg. För att de ska 
kunna sköta om vägen på ett bra sätt har de ett vägområde som täcker flera meter 
bortom själva vägen som dom också ansvarar för. 

Kommunen äger marken efter Moravägen men själva vägområdet förvaltas av 
Trafikverket. Utanför vägområdet förvaltar kommunen marken. I detta fall råder det 
oklarheter om hur mycket som Trafikverket ska sköta. En kontakt med Trafikverket 
kommer att tas för att reda ut ansvarsfrågan. Om kommunen har ansvaret för skötsel 
inom området kommer en rutin för detta tas fram .

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunen och Trafikverket kommer att snarast reda ut 
ansvarsfrågan så att det aktuella området får en bättre skötsel. 

Sändlista
-

Birgitta Bogren
Förvaltningschef Samhälle
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.12.2022   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 142 OK KS 2021/00412-3

Svar på medborgarförslag om röjning kring tunneln under 
E45
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunen och Trafikverket kommer att snarast reda ut ansvarsfrågan så att det 
aktuella området får en bättre skötsel. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen gällande röjning från Karl Hedin 
fram till tunneln under E45 (Moravägen). 

Trafikverket förvaltar Moravägen och tillhörande gång- och cykelväg. För att de ska 
kunna sköta om vägen på ett bra sätt har de ett vägområde som täcker flera meter 
bortom själva vägen som dom också ansvarar för. 

Kommunen äger marken efter Moravägen men själva vägområdet förvaltas av 
Trafikverket. Utanför vägområdet förvaltar kommunen marken. I detta fall råder det 
oklarheter om hur mycket som Trafikverket ska sköta. En kontakt med Trafikverket 
kommer att tas för att reda ut ansvarsfrågan. Om kommunen har ansvaret för skötsel 
inom området kommer en rutin för detta tas fram.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-12-13
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 
Medborgarförslag 2021-09-20

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunen och Trafikverket kommer att snarast reda ut ansvarsfrågan så att det 
aktuella området får en bättre skötsel. 

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Dokument nr: OK KS 2022/00131-3, 311

1(1)

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag belysning av bågbron

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bågbron över Ore älv ska belysas har kommit in till 
kommunen. 
Orsa kommun har för avsikt att renovera bågbron över Ore älv. Renoveringen planeras 
att genomföras under 2023 och 2024. I samband med renoveringen kommer även 
belysning på bron att installeras. Belysningen kommer att finnas i de räcken som 
kommer finnas på bron och lysa ner mot vägbanan. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
I samband med renovering av bron kommer ny ändamålsenlig belysning att installeras. 

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Birgitta Bogren
Förvaltningschef för Samhälle
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.12.2022   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 143 OK KS 2022/00131-3

Svar på medborgarförslag om belysning av bågbron
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
I samband med renovering av bron kommer ny ändamålsenlig belysning att installeras.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bågbron över Ore älv ska belysas har kommit in till 
kommunen. 

Orsa kommun har för avsikt att renovera bågbron över Ore älv. Renoveringen planeras 
att genomföras under 2023 och 2024. I samband med renoveringen kommer även 
belysning på bron att installeras. Belysningen kommer att finnas i räcken på bron och 
lysa ner mot vägbanan. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-12-13
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 
Medborgarförslag 2022-04-01

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
I samband med renovering av bron kommer ny ändamålsenlig belysning att installeras.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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2022-12-13
Dokument nr: OK KS 2022/00419-4, 311

1(1)

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om åtgärder på länsväg 296
Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag gällande väg 296 genom Skattungbyn.
Medborgarförslaget belyser trafikproblemen genom byn och ber kommunen att göra 
åtgärder så att trafiksituationen blir bättre. Ett liknade förslag har även kommit in till 
kommunen från Skattungbyns byutvecklingsförening. 

Kommunen får inte själva åtgärda trafikproblemen, då det är Trafikverket som 
förvaltar och äger vägen. Detta innebär att det är Trafikverket som bestämmer vägens 
utformning samt hastigheter. Kommunen har årligen flera möten samt dialoger med 
Trafikverket där vi bland annat tar upp trafiksituationen efter väg 296. 

Orsa kommun har i flera år diskuterat problemet efter länsväg 296 med Trafikverket 
och Region Dalarna utan att det lett till något. Därför kommer kommunen nu som en 
ytterligare åtgärd att lämna in en framställan om vikten av att det utförs en 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) för länsväg 296. En ÅVS tar flera år att ta fram och så länge kan 
man inte vänta på att trafiksituationen blir bättre genom Skattungbyn. Därför kommer 
kommunen även att be Trafikverket att sänka hastighet förbi gamla affären samt förbi 
skolan i Skattungbyn som ett första steg i en förbättring av trafikmiljö. 

Beslutsunderlag
Brev till Trafikverket - Framställan om åtgärder på länsväg 296.
Medborgarförslag.
Bilder från väg 296.
Karta förslag på sänkt hastighet.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat för väghållaren Trafikverket och Region 
Dalarna att aktuell vägsträcka måste åtgärdas och göras. 

En förnyad framställan med begäran om skriftligt svar kommer att sändas in under 
hösten. Därutöver kommer kommunen i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan 
belysa åtgärder som kommunen kan vidta för att förbättra trafiksäkerheten.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Birgitta Bogren
Förvaltningschef Samhälle
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FRAMSTÄLLAN
2022-11-14
Diarie nr: 2022/00419

1(2)

Postadress
Orsa Kommun
Box 23
794 21 Orsa

Vxl 0250 55 21 00
orsa.kommun@orsa.se

www.orsa.se
Org nr: 212000-2189

Plusgiro: 12 42 60-1
Bankgiro: 797-7200

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

  
Trafikverket samt Region Dalarna
  
  

Framställan om åtgärder efter länsväg 296

Orsa kommun lämnar följande framställan till Trafikverket:

 Att en åtgärdsvalstudie (ÅVS) snarast görs på länsväg 296.
 Att Trafikverket snarast sänker hastigheten till 30 km/h förbi skolan i 

Skattungbyn enligt kartbild.
 Att Trafikverket snarast sänker hastigheten till 30 km/h förbi gamla affären i 

Skattungbyn enligt kartbild.

Sammanfattning
Orsa kommun har under flera år påpekat stora brister på länsväg 296 vid möten med 
Trafikverket och Region Dalarna. För att komma vidare i arbete med förbättrad 
trafikmiljö längs länsväg 296 ställer Orsa kommun denna framställan till Trafikverket 
och Region Dalarna.

Delar av sträckan mellan Furudal och Orsa har brister både vad gäller dålig bärighet i 
vägkanterna och smal vägbredd. Denna framställan berör bara sträckan som ligger 
inom Orsa kommuns kommungräns. 

Sträckan genom Skattungbyn har vid tidigare studie utförd av Trafikverket visat på 
stora brister gällande trafiksäkerhet. Trafikverket har sedan tidigare försökt att med 
olika åtgärder minska hastigheten genom byn. Detta har dock inte visat sig tillräckliga. 
Vid en hastighets- och fordonsmätning som kommunen gjort under september 2022 
visar det sig att 62,34 % överskrider den gällande hastigheten på 50 km/h. Den högsta 
hastighet som uppmättes på bil var hela 108 km/h för lastbil låg den högsta hastigheten 
på 93 km/h. Medelhastigheten ligger på ungefär 60 km/h. Det framkom även att 32,19 
% av den trafik som går genom Skattungbyn är tung trafik. Årsmedeldygnstrafik 
(ÅMD) uppmättes till 654. Kommunens hastighetsmätare satt uppsatt vid infarten till 
Skattunge skola (Skattunge kyrkväg).

I och med att det ligger en skola i anslutning till länsväg 296 och man därmed kan 
förvänta sig att det vistas många barn på och omkring vägen så är behovet av en säker 
trafikmiljö oerhört viktig. Ett barn blev så sent som för någon månad sedan påkörd av 
en bilist i närheten av skolan. Som tur var så klarade sig barnet bra denna gång. 
Kommunen förstår att det tar tid att ta fram en ÅVS men det är oerhörd viktigt. En 
åtgärd som man dock kan göra innan ÅVS:en är framtagen är att sätta ner hastigheten 
förbi skolan samt gamla affären. Behovet av sänkt hastighet vid gamla affären beror 
främst på att vägen är väldigt smal samt ligger i ett backkrön vilket innebär dålig sikt 
och trångt för oskyddade trafikanter.
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Orsa Kommuns begäran om svar
Orsa kommun vill med denna framställan att Trafikverket samt Region Dalarna svarar 
på följande:

 Hur snart kan en ÅVS startas för länsväg 296? Vad kan kommunen bidra med?
 Hur ställer sig Trafikverket till sänkt hastigheten till 30 km/h förbi skolan i 

Skattungbyn?
 Hur ställer sig Trafikverket till sänkt hastigheten till 30 km/h förbi gamla 

affären i Skattungbyn?
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.12.2022   

5 (21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 141 OK KS 2022/00419-4

Svar på medborgarförslag om åtgärder på länsväg 296
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat för väghållaren Trafikverket och Region 
Dalarna att aktuell vägsträcka måste åtgärdas och göras. 

En förnyad framställan med begäran om skriftligt svar kommer att sändas in under 
hösten. Därutöver kommer kommunen i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan 
belysa åtgärder som kommunen kan vidta för att förbättra trafiksäkerheten.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag gällande väg 296 genom Skattungbyn.
Medborgarförslaget belyser trafikproblemen genom byn och ber kommunen att göra 
åtgärder så att trafiksituationen blir bättre. Ett liknade förslag har även kommit in till 
kommunen från Skattungbyns byutvecklingsförening. 

Kommunen får inte själva åtgärda trafikproblemen, då det är Trafikverket som 
förvaltar och äger vägen. Detta innebär att det är Trafikverket som bestämmer vägens 
utformning samt hastigheter. Kommunen har årligen flera möten samt dialoger med 
Trafikverket där vi bland annat tar upp trafiksituationen efter väg 296. 

Orsa kommun har i flera år diskuterat problemet efter länsväg 296 med Trafikverket 
och Region Dalarna utan att det lett till något. Därför kommer kommunen nu som en 
ytterligare åtgärd att lämna in en framställan om vikten av att det utförs en 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) för länsväg 296. En ÅVS tar flera år att ta fram och så länge kan 
man inte vänta på att trafiksituationen blir bättre genom Skattungbyn. Därför kommer 
kommunen även att be Trafikverket att sänka hastigheten förbi gamla affären samt 
förbi skolan i Skattungbyn som ett första steg i en förbättring av trafikmiljö. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-12-13
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-12-13
Brev till Trafikverket – Framställan om åtgärder på länsväg 296 2022-11-14
Bilder från väg 296 (gamla affären och skolan)
Karta förslag på sänkt hastighet (utdrag kartbutiken 2022-11-14)
Medborgarförslag 2022-10-02

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat för väghållaren Trafikverket och Region 
Dalarna att aktuell vägsträcka måste åtgärdas och göras. 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.12.2022   

6 (21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

En förnyad framställan med begäran om skriftligt svar kommer att sändas in under 
hösten. Därutöver kommer kommunen i sitt arbete med att ta fram en handlingsplan 
belysa åtgärder som kommunen kan vidta för att förbättra trafiksäkerheten.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Bilagor 
Medborgarförslag 2022-10-20 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. Orsa kommun är i ett läge 
där vi inom de närmsta åren måste ha en lösning för särskilt boende som är av bra kvalitet för 
våra äldre och med en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det bedöms därför inte vara 
möjligt att helt omkullkasta kommunens nuvarande tids- och investeringsplaner för att 
tillmötesgå medborgarförslaget. 

 

Sändlista 
Förslagsställaren 
Orsa Lokaler AB 

 

Marie Ehlin 

Kommunchef 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för lärande 
Sammanträdesdatum: 2023-02-23 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 17 KS 2022/68 

 

Svar på medborgarförslag - att ändra beslutet om antal 
barn per heltidsanställd inom barnomsorgen 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige ger verksamhet lärande i uppdrag att utreda vidare vad det innebär 
pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt för kommunen med fem barn per 
heltidsanställd. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslaget gäller ändra beslutet om antal 
barn per heltidsanställd inom barnomsorgen i Orsa kommun. 

Verksamhet lärande har ett politiskt beslut att förhålla sig till. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade den 13 juni 2013 att ha ett tak på sex barn per anställd i genomsnitt i Orsa kommun. 
Rektor i förskolan har ansvar för hur antalet barn ska fördelas mellan grupperna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Medborgarförslag 2022-02-17 – att ändra beslut om antal barn per heltidsanställd inom 
barnomsorgen  

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige ger verksamhet lärande i uppdrag att utreda vidare vad det innebär 
pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt för kommunen med fem barn per 
heltidsanställd. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Översyn av elområdesindelningen ska ske återkommande3. EU:s regelverk styr hur 
genomförandet av översynen ska gå till. Av regelverken framgår när översynen ska göras och 
hur ofta. Regelverket sätter även ramarna för hur processen för en översyn ska se ut.  

Enligt regelverket ska systemansvariga för elöverföringssystem gemensamt ta fram förslag på 
alternativa elområdesindelningar och metod för översyn. Systemansvariga för 
elöverföringssystem ska även genomföra översyn av de förslagna elområdesindelningarna. 
För Sveriges del är det Svenska Kraftnät som är systemansvarig för elöverföringssystem.  

Både metod för översyn och förslag på alternativa elområdesindelningar ska godkännas 
enhälligt av medlemsländernas tillsynsmyndigheter, för Sveriges del är det 
Energimarknadsinspektionen. Om metod och förslag på alternativ elområdesindelning inte 
godkänns hänvisas besluten till EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, 
ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators). När ärendet 
hamnar hos ACER är det ACER som ansvarar för att föreslå alternativ elområdesindelning och 
för att besluta om metod för översyn.  

Översynen ska resultera i en rekommendation om indelning i elområden, antingen att behålla 
den befintliga indelningen eller att införa en ny elområdesindelning. För Sveriges del 
genomförs översynen av Svenska Kraftnät och rekommendationen lämnas av Svenska 
Kraftnät till regeringen för beslut. Detta betyder att kommunerna inte har möjlighet till att 
påverka översynen. 

År 2023 genomför Svenska Kraftnät en översyn av elområdesindelning i Sverige 
Under 2023 ska enligt EU:s regelverk genomföras en översyn av elområdesindelning. I vanliga 
fall skulle medlemsländernas systemansvariga för elöverföringssystem ta fram förslag på 
översynsmetod och förslag på alternativ elområdesindelning som skulle vara underlag till den 
kommande översynen. Förslag på metod och alternativ elområdesindelning togs fram men 
godkändes inte enhälligt av medlemsländernas tillsynsmyndigheter, vilket resulterade i att 
ärendet hamnade hos ACER. ACER har beslutat om metod för översyn och har förslagit 
alternativa elområdesindelningar som kommer att vara utgångspunkter i den kommande 
översynen.  

För Sveriges del har ACER tagit fram fyra förslag på alternativa elområdesindelningar (se 
bilagor 1–4). Det är dessa förslag och inget annat som ska utredas och analyseras av Svenska 
Kraftnät under 2023. Svenska Kraftnäts rekommendation kommer att publiceras i februari 
2024.  

Sammanfattning 
Orsa kommun tillsammans med Älvdalens kommun initierade en dialog med Svenska 
Kraftnät för att undersöka möjligheterna till att verka för en alternativ elområdesindelning 
dock är en sådan påverkan inte möjlig. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för 
transmissionsnätet och översyn av elområdesindelningarna i landet. Översyn av 
elområdesindelningarna ska ske återkommande och den styrs av EU:s regelverk. Under 2023 

 
 

3 Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (EU2019/943 art 14). 
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kommer en översyn av elområdesindelning att genomföras. Den översynen är styrd helt och 
hållet av de fyra förslag på alternativa elområdesindelningar som ACER har tagit fram.  

Bilagor 
Motion 2022-06-30 
ACER:s förslag på alternativa elområdesindelningar  

- Bilaga 1-Elområdeförslag 8 
- Bilaga 2-Elområdeförslag 9 
- Bilaga 3-Elområdeförslag 10 
- Bilaga 4-Elområdeförslag 11 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Orsa kommun tillsammans med 
Älvdalens kommun initierade en dialog med Svenska Kraftnät för att undersöka 
möjligheterna till att verka för en alternativ elområdesindelning dock är en sådan påverkan 
inte möjlig. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för transmissionsnätet och översyn av 
elområdesindelningar i landet. Översyn av elområdesindelningarna ska ske återkommande 
och den styrs av EU:s regelverk. Under 2023 kommer en översyn av elområdesindelning att 
genomföras. Den översynen är styrd helt och hållet av de fyra förslag på alternativa 
elområdesindelningar som ACER har tagit fram.  

 

Sändlista 
Sverigedemokraterna 

 

Marie Ehlin 

Kommunchef 
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Östersund den 2 december 2022 
 
Begäran om ändrad borgen 
 
Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest begär härmed att Kommunfullmäktige hos 
ägarkommunerna beslutar att överföra sitt befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB till 
Inlandsbanan AB enligt följande: 

 

”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 192 987 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.” 

 

Bakgrund till begäran 

Under 2019 togs styrelsebeslut om att förvärva motorvagnar till Inlandsbanan AB:s dotterbolag 
Inlandståget AB.  Affären genomfördes därefter enligt beslut men pga. pandemin och senare även 
kriget i Ukraina försenades och fördyrades ombyggnationen av motorvagnarna i Polen. Det är därför 
först nu i slutet av 2022 som samtliga motorvagnar är levererade, godkända och på plats hos 
Inlandståg i Sverige. De ökade kostnaderna har försatt Inlandståget AB i ekonomiska svårigheter 
vilket ledde till att moderbolaget tvingades till att begära aktieägartillskott från ägarkommunerna 
under 2022.  

För att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår framåt i tiden har styrelsen i 
Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av de nya motorvagnarna från dotterbolaget till 
moderbolaget. På så sätt hamnar lån och tillhörande kostnader för de nya motorvagnarna i en starkare 
balansräkning där det statliga anslaget dessutom ytterligare förstärker ekonomin i form av ett kraftigt 
förhöjt årligt bidrag från och med 2023.  

Fordonen syftar fortsatt till att skapa nya förutsättningar för ökad persontrafik kopplat till 
Inlandsbanan. I och med att ägandet av persontågen läggs över på Inlandsbanan AB kommer dessa 
fortsättningsvis hyras ut till operatörer som bedriver själva trafiken.  

I samråd med Kommuninvest begär nu Inlandsbanan AB att respektive Kommunfullmäktige snarast 
och vid nästkommande möte fattar beslut enligt ovan och att beslutet är utan specifika villkor och 
därmed lika för alla borgenärer, enligt krav från Kommuninvest. På likviddagen i början av 2023 
kommer det nya borgensåtagandet ersätta det gamla men till ett justerat lägre belopp, se ovan i 
beslutstexten, då avbetalningar genomförts sedan upprättandet av det tidigare borgensåtagandet.  

Vänligen återkom med bekräftelse på att ärendet verkställs enligt ovan. Vid eventuella frågor vänligen 
kontakta ekonomichef Christina Westman alternativt vice VD Peter Enå på Inlandsbanan AB. 

 

Med vänliga hälsningar,  
 
Otto Nilsson, vd Inlandsbanan AB 

Till Marie Ehlin

 Inlandsbanans ägarkommuner
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§ 3 KS KS 2023/3 

 

Beslut kommunstyrelsen 2023-01-16Begäran om ändrad 
borgen Inlandsbanan AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 192 987 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar, att avsluta samtliga befintliga 
borgensåtaganden för Inlandståget AB:s räkning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inlandsbanan AB har i brev till ägarkommunerna begärt att få överföra befintliga 
borgensåtaganden hos Inlandståget AB till moderbolaget Inlandsbanan AB för 
låneförpliktelser till ett belopp om högst 2 192 987 kr. Anledningen till förändringen är att de i 
Polen ombyggda motorvagnarna ska ägas av moderbolaget Inlandsbanan AB i stället för som 
tidigare planerat Inlandståget AB. Denna förändring görs för att lån och kostnader för 
motorvagnarna skall läggas i ett bolag med starkare balansräkning och därmed säkerställa att 
inget nytt likviditetsbehov uppstår. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande ekonomichef 2022-12-29 
Begäran från Inlandsbanan AB om ändrad borgen, 2022-12-02. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 192 987 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar, att avsluta samtliga befintliga 
borgensåtaganden för Inlandståget AB:s räkning. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG STYRELSEMÖTE ORSA LOKALER AB, 2022-10-07 

 

OL§781 

   Verksamhetsrapporter 

▪ Dalagatan 1 är idag fullt uthyrt. Grönklittsgruppen (GKG) har för avsikt att 

lämna sina lokaler men har ca 6 år kvar på sitt kontrakt. GKG erbjuder 2 

årshyror till den som övertar deras kontrakt. Orsa kommun har påbörjat en 

idé tillsammans med bland annat Dalarnas sciencepark om en innovationshub 

som ska locka innovativa bolag till Orsa samt skapa en mötespunkt för norra 

Dalarnas innovationskraft. En möjlig plats för detta kan vara GKG lokaler på 

Dalagatan 1. Hur detta ska finansieras är inte klart. 

VD bedömer att fastigheten eventuellt kan avyttras då den är fullt uthyrd och 

inte är inom bolagets kärnverksamhet att äga och förvalta kommunens 

samhällsfastigheter.  

Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till ca 19 mkr. 

Förslag till beslut: 

Att VD får i uppdrag att undersöka marknaden för en eventuell försäljning av 

fastigheten. 

OL§783 

   Beslutspunkter 

▪ Marknadsundersökning, Dalagatan 1  Godkändes 
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Orsa kommuns styrdokument 
Nivå Riktningsdokument Ramdokument 

Översiktlig Strategi 
avgörande vägval för att nå målen 
för Orsa kommun 

Policy 
Orsa kommuns hållning 

Allmän Program 
verksamheter och metoder i riktning 
mot målen 

Riktlinjer 
rekommenderade sätt att agera 

Detaljerad Handlingsplan 
aktiviteter, tidsram och ansvar 

Regler 
absoluta gränser och ska-krav 

 
Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en riktlinje 
Riktlinjen ger ett konkret stöd för ett visst handlande och anger till exempel rekommendationer för hur en policy 
ska uppnås. Riktlinjen utformas för en viss verksamhet och kan betraktas som en allmänt hållen handbok. 
Riktlinjen lämnar ett visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.  

Riktlinjen ska ge konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras. Riktlinjen kan lägga ett golv 
för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjen kan 
också vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutad av:  Kommunstyrelsen 
Datum för beslut:  2023-01-16 
Dokumentet gäller för:  Samtliga verksamheter i Orsa kommun och dess bolag  
För revidering ansvarar: Verksamhetschef service och utveckling  
Datum för revidering:   
Diarienummer: OK KS 2022/00480 
Revideringsintervall:  
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Inledning  
Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning 
och som säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med beslutade mål, uppdrag 
och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet. 

Enligt 6 kap. kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen leda och samordna kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över kommunala verksamheter, även sådana som drivs i andra 
former, till exempel i bolag och inom kommunal samverkan. Lagen säger att nämnderna och 
bolagen ska ha tillräcklig intern kontroll och att verksamheten ska bedrivas på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Internkontrollen är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som uppdateras i 
takt med att organisationen/och eller omvärlden förändras. 

Syftet med riktlinjen 
Syftet med riktlinje för interkontroll är att säkerställa, att kommunstyrelsen och de kommunala 
bolagen upprätthåller en tillfredsställande internkontroll.  

Internkontroll ska säkerställa att följande mål uppnås:  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, interna regelverk och riktlinjer 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär kontroll över ekonomi, 

kvalitet, måluppfyllnad och att fattade beslut verkställs 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheterna 
• Eliminera och upptäcka allvarliga fel, både vad gäller avsiktliga som oavsiktliga fel 

Riktlinjen för internkontroll fastställer organisationen och ansvarsfördelningen för kommunens 
internkontroll. 

Definition av internkontroll 
Med internkontroll avses systematiska kontroller i organisation, system, processer, arbetsflöden och 
rutiner. Internkontroll är ett verktyg för att kunna säkerställa att rutiner och arbetssätt tillämpas på 
avsett sätt och att de är effektiva för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. En viktig del i 
internkontroll är att ringa in och bedöma möjliga risker som kan finnas och kan påverka 
verksamheterna. Internkontroll bör utföras med rimlig grad av säkerhet, vilket innebär en avvägning 
mellan kontrollinsats och kontrollnytta.  

Kommunstyrelsens ansvar och skyldigheter  
Kommunstyrelsen ansvarar för att ha en god internkontroll och att det finns en tillfredställande 
organisation och arbetssätt för internkontroll. Det är kommunstyrelsens ansvar att utvärdera och 
rapportera kommunens samlade arbetssätt för internkontroll, och vid behov vidta 
förbättringsåtgärder. Rapportering ska göras årligen till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer i samband med årsredovisning. Dessutom har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över 
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verksamheter inom gemensamma kommunala bolag eller annan verksamhet som kommunen har 
intressen i enligt 6 kap 1§ kommunallagen (2017:725). kommunstyrelsen uppsiktsplikt gäller även för 
kommunala angelägenheter som skötseln för, har lämnats till en juridisk person eller en enskild 
individ enligt 10 kap. 1§ kommunallagen (2017:725).  

Bolagens ansvar och skyldigheter  
Styrelserna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive bolag, vilket inbegriper 
ansvar för att det finns en tillfredställande organisation för internkontroll. Bolaget ska, i samband 
med upprättande av kommunens årsredovisning, rapportera resultaten från uppföljningen av 
internkontrollen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 

Förvaltningschef och VD:s ansvar och skyldigheter  
Förvaltningscheferna/VD har det yttersta ansvaret för att åstadkomma och upprätthålla 
tillfredställande internkontroll inom respektive förvaltning/bolag. Det innebär ansvar för att 
arbetsfördelning för internkontroll upprättas och att regler och anvisningar för internkontroll följs. 
Förvaltningscheferna/VD ska löpande rapportera internkontrollen till kommunstyrelsen/bolaget. 
Allvarliga brott och brister i internkontrollen ska omedelbart rapporteras tillkommunstyrelsen. 

Chefer och personal i ledande ställning  
Chefer och personal i ledande ställning ska följa regler och anvisningar för internkontroll, informera 
sin personal om innebörden av internkontroll och verka för att arbetet inom verksamheten bidrar till 
god internkontroll. Brister i internkontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

Övriga anställda  
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister i 
internkontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

Internkontrollplan 
För att genomföra internkontroll i verksamheterna behövs internkontrollplan. Kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagen ska var och en, upprätta och besluta om internkontrollplan för varje 
verksamhetsår. Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar, och därmed 
möjlighet att påverka innehållet i samtliga internkontrollplaner inom kommunen. 

 En Internkontrollplan ska innehålla:  

• Identifierade risker  
• Riskbeskrivning 
• Genomförda riskbedömningar (sannolikhet och konsekvenser) 
• Beskrivning av kontrollområde, kontrollmoment och kontrollmetod 
• Ansvarig för uppföljningen 
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Internkontrollplanens process är som följer:  

Identifiera risker  
En risk är att något oönskat kan hända. Genom en årlig riskanalys ska de risker som kan drabba eller 
påverka verksamheterna identifieras. Riskanalyser ligger till grund för internkontrollplans innehåll.  

 Identifiera vad de största riskerna är genom att besvara  

 Vilka risker kan drabba verksamheternas arbete, utveckling mm.?  

 Vilka risker kan drabba verksamheterna om de inte efterlever olika lagar och regler?  

Exempel på olika typer av risker är som följer:  

Risk för fel i finansiell rapportering, risk i bristande styrdokument, risk i ineffektiva processer, 
avtalsrisk, systembaserad risk, risk för oenigheter, regelefterlevnadsrisk, rykterisk och 
myndighetsrisk.  

Varje identifierad risk ska beskrivas så att det tydligt framgår vad den eventuella risken innebär.  

Riskbedömningar 
Med riskbedömning menas att skatta sannolikheten att risken uppstår och de konsekvenser som 
medförs. Sannolikhet och konsekvens skattas och bedöms var för sig enligt en fyrgradig skala som 
sedan multipliceras till ett riskvärde. Det högsta riskvärdet är 16 (4 x 4) och det lägsta är 1 (1 x 1).  

Sannolikhet är ett mått på hur troligt det är att en risk inträffar. 

Välj ett värde för sannolikheten utifrån kriterierna nedan:  

1 (Osannolikt): Inträffas inte under normala omständigheter, och inte frekvent. Risken att felet ska 
uppstå är obefintlig.  

2 (Mindre sannolikt): Inträffar sannolikt inte under normala omständigheter, och inte 
frekvent. Risken är mycket liten att felet ska uppstå.  

3 (Möjligt): Kan mycket väl inträffa, men troligtvis inte frekvent. Det finns risk för att felet ska 
uppstå. 

4 (Sannolikt): Sannolikheten är stor att det ska inträffa. Det är mycket troligt att felet ska uppstå. 
  
Konsekvenserna av att en risk inträffar kan vara verksamhetsmässiga, ekonomiska, juridiska, 
förtroendemässiga, miljömässiga och kulturella med mera. 

Välj ett värde för konsekvens utifrån kriterierna nedan:  
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1 (Försumbara konsekvenser)  
Ekonomi/utrustning/lokaler: Obetydlig påverkan.  
Liv/hälsa: Obetydlig påverkan på medarbetare, medborgare, besökare.  
Förtroende: Obetydlig skada på anseende.  
Resultatuppfyllnad: Obetydlig negativ effekt.  
Miljö: Obetydlig påverkan.  

2 (Lindriga konsekvenser)  
Ekonomi/utrustning/lokaler: Upp till 50tkr.  
Liv/hälsa: Viss påverkan på medarbetare, invånare, besökare. Kortare sjukfrånvaro 1–14 dagar.  
Förtroende: Möjligen viss skada, enstaka negativa medieinslag under kortare period.  
Resultatuppfyllnad: Negativ effekt är liten.  
Miljö: Liten utbredning, enkel sanering.  
  
3 (Kännbara konsekvenser)  
Ekonomi/utrustning/lokaler: 50tkr-1Mkr.  
Liv/hälsa: Stor påverkan på medarbetare, invånare, besökare, sjukfrånvaro 15 dagar eller mer.  
Förtroende: Kortvarig skada på anseende, flera negativa medieinslag under flera veckor.  
Resultatuppfyllnad: Stor påverkan.  
Miljö: Liten utbredning, svår sanering.   

4 (Allvarliga konsekvenser)  
Ekonomi/utrustning/lokaler: 1Mkr eller mer.  
Liv/hälsa: Mycket stor påverkan på medarbetare/invånare/besökare (flertal skadade/ dödsfall).  
Förtroende: Stor skada på anseende, stort mediegenomslag under flera veckor.  
Resultatuppfyllnad: Mycket stor påverkan.  
Miljö: Stor utbredning, svår sanering.  

I princip är det risker med riskvärde 12 och högre som ska bli föremål för kontroll och läggas in i 
kommande kontrollplan. Riskvärde lägre än 12 kan motiveras och också ingå i kontrollplanen. Beslut 
om att hantera eller acceptera risken sker utifrån en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. 

Kontrollområde, kontrollmoment och kontrollmetod 
För varje risk behöver ett kontrollområde definieras. Ett kontrollområde avgränsar det område i 
verksamheten som kontrollen ska ske på. Detta kan vara ett system, en process, en rutin med mera. 

Definiera kontrollområdet genom att besvara i vilken del av verksamheten risken kan uppstå.  

Nästa steg är att definiera kontrollmoment. Med kontrollmoment menas de kritiska punkterna i 
kontrollområdet som är känsliga eller sårbara för att felet ska uppstå.  

Definiera kontrollmoment genom att ringa in de kritiska punkterna i ett kontrollområde där 
sannolikheten är stor för att felet ska uppstå.  
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För att kunna genomföra kontrollen behövs även kontrollmetod. Kontrollmetod ska definiera hur, 
när och hur ofta kontrollen ska ske.  

Bestäm kontrollmetoden genom att fundera på hur urvalet för kontroll ska väljas, när och hur 
ofta kontrollen ska ske. Stickprov, enkätundersökning eller en totalundersökning är några    

exempel för urvalsmetod. Kontroll kan exempelvis ske månatlig, kvartalsvis eller per halvår.   

Uppföljning av internkontrollplan  
För internkontrollplan ska genomföras en delårsrapportering och en helårsrapportering till 
ledningsgruppen och kommunstyrelsen.  

Vid uppföljningarna ska fokus vara på de genomförda kontrollmoment och eventuella avvikelser.  

Tidsplan för arbetet med internkontroll  
Månad Arbetsmoment  
januari Internkontrollplan för verksamhetsåret beslutas av Kommunstyrelsen. 

Helårsrapportering av interkontrollplan för året innan till 
ledningsgruppen och Kommunstyrelsen. 

Arbetet med kontrollmoment påbörjas.  
juni  Delårsrapportering av interkontrollplan till ledningsgruppen och 

Kommunstyrelsen.  
oktober-december  Arbetet med nästa internkontrollplan påbörjas.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 4 KS KS 2022/22 

 

Riktlinje för internkontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinje för internkontroll. 

Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för internkontroll antaget 2018-05-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om ett skriftligt reglemente för 
internkontroll. Detta reglemente föreslås nu att ersättas med en riktlinje för 
internkontroll. Anledningen är ett reglemente huvudsakligen ska användas för 
nämndernas verksamheter och arbetsformer. Information om vad som internkontroll 
är och hur arbetet med interkontroll ska genomföras bedöms innefattas i en riktlinje 
enligt kommunens riktlinje för styrdokument. 
 
Riktlinje för internkontroll gäller för alla verksamheter som kommunen äger eller har 
intressen i enligt 6 kap. §6 kommunallagen (2017:725). Syftet med riktlinjen är att 
säkerställa, att kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen 
upprätthåller en tillfredställande internkontroll, vilket innebär: 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, interna regelverk och riktlinjer. 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär kontroll över 

ekonomi, kvalitet, måluppfyllnad och att fattade beslut verkställs. 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheterna. 
• Eliminera och upptäcka allvarliga fel, både vad gäller avsiktliga som oavsiktliga 

fel. 
 
Enligt riktlinje för internkontroll, ska kommunstyrelsen och bolagen var och en, och för 
varje verksamhetsår, upprätta och besluta om internkontrollplan. 

Bilagor 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-12-06 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-11-25 
Riktlinje för internkontroll 2022-11-16. 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinje för internkontroll. 

Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för internkontroll antaget 2018-05-28. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samtliga verksamhetsområden 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Orsabostäder AB (VD) 
Orsa Lokaler AB (VD) 
Nodava AB (VD) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet för strategi 
Sammanträdesdatum: 2023-01-31 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 3 KS 2023/5 

 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering med 11 194 tkr av oförbrukade 
investeringsmedel från år 2022 till år 2023. Investeringsbudgeten 2023 uppgår därefter till 
84 600 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, utskott för Samhälle, utskott för Lärande och utskott för Omsorg som alla 
har investeringsmedel kvar 2022 har äskat att belopp enligt bilaga överförs till 
investeringsbudgeten 2023. 

Ombudgeteringen kommer att påverka likviditeten med ytterligare 11,2 mkr i 
investeringsutgifter 2023, tidigare budgeterade investeringar uppgår till 73,4 mkr för 2023. 

Med de äskanden om ombudgetering som nu inkommit skulle de totala investeringarna 2023 
uppgå till ca 84,6 mkr om alla äskanden bifalles. 

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering av medel för IT-projekt om 0,8 mkr för eventuella 
extra utgifter avseende det nya ledningssystemet Hypergene. 

Utskott för Samhälle äskar en ombudgetering om 7,1 mkr för inköp av mark, investeringar i 
utlåningsstationer till biblioteket, stadsnätet, gator och vägar, gatubelysning, ishallen, 
ridhuset och andra fritidsanläggningar. 

Utskott för Lärande äskar en ombudgetering om 0,3 mkr för att möjliggöra en uteplats för en 
ny förskoleavdelning inom Kyrkbyns skolområde. 

Utskott för Omsorg äskar en ombudgering om 3,1 mkr för sex nya elbilar till hemtjänsten. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2023-01-02 
Skrivelse äskanden ombudgetering av investering 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering med 11 194 tkr av oförbrukade 
investeringsmedel från år 2022 till år 2023. Investeringsbudgeten 2023 uppgår därefter till 
84 600 tkr. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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ÄSKANDE OMBUDGETERING AV INVESTERINGAR

Återstår av
budget 2022

Önskad
ombudgetering

Investeringsbudget Kommunstyrelsen Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2022
= möjligt
överföra 2022-2023 Beskrivning

Kod PROJEKT Kommentar
919201 IT-projekt/system 743,6 0,0 743,6 743,6 Buffert för Hypergene

Reservkraftsbehov kommunhuset 250,0
Trygghetspunkter 90,0
Särskilt Äldreboende  (SÄBO) 20 000,0

Summa Kommunstyrelsen/Stab 20 340,0 743,6 0,0 743,6 743,6

Investeringsbudget Service och utveckling Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2022 2022-2023
Kod PROJEKT Kommentar
923001 Köksutrustning 400,0 599,9 594,3 5,6
919212 IT-utrustning 150,0 127,7 22,3
919205 Möbler/inredn kommunhus 262,7 -262,7

Nytt ledningssystem 1 369,0
Bil till vaktmästeriet 350,0

Summa Service och utveckling 2 119,0 749,9 984,7 -234,8 0,0

Investeringsbudget Samhälle Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2022 2022-2023
Kod PROJEKT Kommentar
912080 Inköp av mark 1 000,0 1 450,0 0,0 1 450,0 500,0 planering pågår ev Skeer, Stenberg
912090 Ospec mark o exploatering 500,0 750,0 0,0 750,0 0,0 Budget 2023 ok
912100 Exploaterings Löva strand 2 588,0 2 587,5 692,7 1 894,8 0,0 Budget 2023 Ok

Reservkraftsbehov Stadsnätsnoden 337,0 Budget 2023 Ok
Blästgatan, inkl pumpstation o belysning 19 872,0 Budget 2023 Ok
Exploatering odlingen 5 500,0 Budget 2023 Ok
Utrinvning alt renovering Stordammen 250,0 Budget 2023 Ok
Försäljning tomter -500,0 Budget 2023 Ok

913201 Kultur och bibliotek 150,0 150,0 0,0 150,0 150,0 utlåningsstationer

919210 Stadsnät 5 000,0 8 000,0 3 928,2 4 071,8 1 000,0
förtätning,ny E45, samförläggning i överföringsledning Grönklitt
för redundans

919214 ERUF Bredband i Dalarna 2 0,0 13,2 -13,2 0,0

921082 Ospec invest gata-park 7 000,0 5 000,0 1 889,0 3 111,0 2 000,0
Beräkning innan upphandling 15 miljoner Sandhedsbron,
utrymme för extra ordninärt

922198 FORDON 250,0 200,0 50,0 100,0  byte fordon ishall
922440 Ombyggnad gator 1 000,0 1 000,0 963,0 37,0 300,0 Fortatt upprustning enligt plan
922450 GÅNG O CYKELBANOR 500,0 1 498,9 1 171,2 327,7 400,0 planering koppla ihop G/C
922480 VÄGBELYSNING 1 000,0 800,0 379,9 420,1 400,0 byte till led
922482 Vägbelysn samförläggn el 1 000,0 1 000,0 1 501,8 -501,8 0,0 Budget 2023 ok
922483 Gata samförläggning VA  1 000,0 1 704,1 1 653,1 51,0 0,0 Budget 2023 ok
933420 Bollplaner 100,0 200,0 0,0 200,0 200,0 plan vid Lillåvallen och grusplan Berget
933430 Ridhuset 450,0 0,0 450,0 600,0 energikartläggning /underhållsplan OLAB + åtgärder
933440 Ishallen 1 500,0 1 000,0 1 247,5 -247,5 800,0 energikartläggning /underhållsplan OLAB + åtgärder
933510 Rörliga friluftslivet 300,0 145,0 155,0 300,0 leder,bryggor
935010 Tallhed 300,0 376,0 -76,0 300,0 utvecklingsplan
Summa Samhälle 47 797,0 26 440,5 14 160,6 12 279,9 7 050,0
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Återstår av
budget 2022

Önskad
ombudgetering

Investeringsbudget Lärande Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2022
= möjligt
överföra 2022-2023 Beskrivning

Kod PROJEKT Kommentar
941000 CENTRALT INVENT.10 ÅR 1 000,0 900,0 0,0 900,0
941001 CENTRALT INVENT. 5 ÅR 500,0 394,5 105,5
941002 CENRALT IT 3 ÅR 1 500,0 1 500,0 88,6 1 411,4

941004 Centralt Utemiljö 100,0 100,0 0,0 100,0 300,0 För uteplats och staket till "ny" förskoleavdelning på Kyrkbyn
942152 KYRKBYN DATORER 3 ÅR 265,7 -265,7
942162 Berget skola IT 3 år 402,2 -402,2
942212 Digerberget IT 3 år 217,4 -217,4
942252 Orsaskolan IT 3 år 486,7 -486,7
Summa Lärande 2 600,0 3 000,0 1 855,1 1 144,9 300,0

Investeringsbudget Omsorg Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2022 2022-2023 Beskrivning
Kod PROJEKT Kommentar
951000 CENTRALT INVENT.10 ÅR 450,0 450,0
951002 Centralt IT 3 år 250,0 250,0 250,0
951003 CENTRALT BILAR 5ÅR 1 000,0 1 000,0 3 100,0 Nya elbilar, 6 st, är beställda till hemtjänsen
951300 HS Inventarier 10 år 300,0 300,0 300,0
Summa Omsorg 550,0 2 000,0 0,0 2 000,0 3 100,0

Summa TOTALT 73 406,0 32 934,0 17 000,4 15 933,6 11 193,6
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 31 KS 2023/5 

 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering med 11 194 tkr av oförbrukade 
investeringsmedel från år 2022 till år 2023. Investeringsbudgeten 2023 uppgår därefter till 
84 600 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, utskott för samhälle, utskott för lärande och utskott för omsorg som alla 
har investeringsmedel kvar 2022 har äskat att belopp överförs till investeringsbudgeten 2023. 

Ombudgeteringen kommer att påverka likviditeten med ytterligare 11,2 mkr i 
investeringsutgifter 2023, tidigare budgeterade investeringar uppgår till 73,4 mkr för 2023. 

Med de äskanden om ombudgetering som nu inkommit skulle de totala investeringarna 2023 
uppgå till ca 84,6 mkr om alla äskanden bifalles. 

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering av medel för IT-projekt om 0,8 mkr för eventuella 
extra utgifter avseende det nya ledningssystemet Hypergene. 

Utskott för samhälle äskar en ombudgetering om 7,1 mkr för inköp av mark, investeringar i 
utlåningsstationer till biblioteket, stadsnätet, gator och vägar, gatubelysning, ishallen, 
ridhuset och andra fritidsanläggningar. 

Utskott för lärande äskar en ombudgetering om 0,3 mkr för att möjliggöra en uteplats för en 
ny förskoleavdelning inom Kyrkbyns skolområde. 

Utskott för omsorg äskar en ombudgering om 3,1 mkr för sex nya elbilar till hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2023-01-31 
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2023-01-02 
Sammanställning ombudgeteringar 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering med 11 194 tkr av oförbrukade 
investeringsmedel från år 2022 till år 2023. Investeringsbudgeten 2023 uppgår därefter till 
84 600 tkr. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-11-21
Dokument nr: OK KS 2022/00518-4, 23

1(2)

Verksamhetsområde service och utveckling
Helene Grapenson

Kommunstyrelsen

Riktlinje för pension

Sammanfattning av ärendet

Ett nytt pensionsavtal AKAP-KR börjar att gälla från och med 1 januari 2023. Avtalet 
innebär att inbetalningarna för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) höjs från 
4,5 till 6 procent. För inkomster över denna gräns höjs avsättningen från 30 till 31,5 
procent upp till en maxgräns på 30 inkomstbasbelopp.

Nu gällande pensionsavtal är KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare och AKAP-
KL för anställda födda 1986 eller senare. 

Anställda som nu omfattas av KAP-KL och har en inkomst upp till 7,5 ibb kronor i 
månadslön kommer automatiskt att byta till AKAP-KR från och med januari 2023. 
Likaså de som är födda efter 1986 och som nu omfattas av AKAP-KL.

För anställda födda 1985 eller tidigare och som haft en inkomst över 7,5 ibb finns en 
möjlighet att välja om man vill vara kvar i KAP-KL med en förmånsbestämd pension 
eller om man vill byta till AKAP-KR som är en avgiftsbestämd pension. Det valet sker i 
april 2023. När man gjort sitt val kan man inte ändra sig.

Arbetstagare som nyanställs omfattas av AKAP-KR.

Regler för hantering av pensionsförmåner finns i nuläget reglerat i två politiska 
dokument och det är Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun och Riktlinje vid 
personalförändringar för Orsa kommun

I samband med att vi nu får ett nytt pensionsavtal samlar vi regelverk kring pensioner 
till en Riktlinje för pensioner.

Beslutsunderlag
Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun
Riktlinjer vid personalförändringar för Orsa kommun
Riktlinje för pension

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för pension och upphäver Riktlinjer vid 
Personalförändringar för Orsa kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Pensionspolicy för anställd i Orsa kommun.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-11-21
Dokument nr: OK KS 2022/00518-4, 23

2(2)

Sändlista
Personalenheten

Helene Grapenson
Personalchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.12.2022   

15 
(21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 149 OK KS 2022/00518-4

Riktlinje för pension
Beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinje för pension med ändringen att sista stycket under 
rubriken Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda tas bort samt upphäver 
Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun.

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Pensionspolicy för anställd i Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ett nytt pensionsavtal AKAP-KR börjar att gälla från och med 1 januari 2023. Avtalet
innebär att inbetalningarna för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) höjs från
4,5 till 6 procent. För inkomster över denna gräns höjs avsättningen från 30 till 31,5
procent upp till en maxgräns på 30 inkomstbasbelopp.

Nu gällande pensionsavtal är KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare och 
AKAPKL för anställda födda 1986 eller senare. Anställda som nu omfattas av KAP-KL 
och har en inkomst upp till 7,5 ibb kronor i månadslön kommer automatiskt att byta till 
AKAPKR från och med januari 2023. Likaså de som är födda efter 1986 och som nu 
omfattas av AKAP-KL.

För anställda födda 1985 eller tidigare och som haft en inkomst över 7,5 ibb finns en 
möjlighet att välja om man vill vara kvar i KAP-KL med en förmånsbestämd pension 
eller om man vill byta till AKAP-KR som är en avgiftsbestämd pension. Det valet sker i 
april 2023. När man gjort sitt val kan man inte ändra sig. Arbetstagare som nyanställs 
omfattas av AKAP-KR.

Regler för hantering av pensionsförmåner finns i nuläget reglerat i två politiska 
dokument och det är Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun och Riktlinje vid 
personalförändringar för Orsa kommun. I samband med att kommunen nu får ett nytt 
pensionsavtal samlar vi regelverk kring pensioner i Riktlinje för pensioner.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-12-06
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-11-21
Riktlinje för pension
Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun 2021
Riktlinjer vid personalförändringar för Orsa kommun 2010

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för pension med ändringen att sista stycket under 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.12.2022   

16 
(21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

rubriken Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda tas bort samt upphäver 
Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Pensionspolicy för anställd i Orsa kommun.

Sändlista
Personalenheten
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 06.12.2022   

6 (16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 OK KS 2022/00518-4

Riktlinje för pension
Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar Riktlinje för pension med ändringen att sista stycket under 
rubriken Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda tas bort samt upphäver 
Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Pensionspolicy för anställd i Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ett nytt pensionsavtal AKAP-KR börjar att gälla från och med 1 januari 2023. Avtalet 
innebär att inbetalningarna för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) höjs från 
4,5 till 6 procent. För inkomster över denna gräns höjs avsättningen från 30 till 31,5 
procent upp till en maxgräns på 30 inkomstbasbelopp.

Nu gällande pensionsavtal är KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare och AKAP-
KL för anställda födda 1986 eller senare. Anställda som nu omfattas av KAP-KL och har 
en inkomst upp till 7,5 ibb kronor i månadslön kommer automatiskt att byta till AKAP-
KR från och med januari 2023. Likaså de som är födda efter 1986 och som nu omfattas 
av AKAP-KL.

För anställda födda 1985 eller tidigare och som haft en inkomst över 7,5 ibb finns en 
möjlighet att välja om man vill vara kvar i KAP-KL med en förmånsbestämd pension 
eller om man vill byta till AKAP-KR som är en avgiftsbestämd pension. Det valet sker i 
april 2023. När man gjort sitt val kan man inte ändra sig. Arbetstagare som nyanställs 
omfattas av AKAP-KR.

Regler för hantering av pensionsförmåner finns i nuläget reglerat i två politiska 
dokument och det är Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun och Riktlinje vid 
personalförändringar för Orsa kommun. I samband med att kommunen nu får ett nytt 
pensionsavtal samlar vi regelverk kring pensioner i Riktlinje för pensioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 
Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun
Riktlinjer vid personalförändringar för Orsa kommun
Riktlinje för pension

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för pension och upphäver Riktlinjer vid 
Personalförändringar för Orsa kommun.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 06.12.2022   

7 (16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Pensionspolicy för anställd i Orsa kommun.

Yrkanden
Magnus Bjurman (S) yrkar att sista stycket under rubriken Möjlighet till minskad 
arbetstid för äldre anställda tas bort.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tjänstepersonsförslaget och Magnus Bjurmans 
yrkande och finner att utskottet bifaller det sistnämnda.
 

Sändlista
Kommunstyrelsen
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 2 av 6 

Orsa kommuns styrdokument 
Nivå Riktningsdokument Ramdokument 

Översiktlig Strategi 
avgörande vägval för att nå målen 
för Orsa kommun 

Policy 
Orsa kommuns hållning 

Allmän Program 
verksamheter och metoder i riktning 
mot målen 

Riktlinjer 
rekommenderade sätt att agera 

Detaljerad Handlingsplan 
aktiviteter, tidsram och ansvar 

Regler 
absoluta gränser och ska-krav 

 
Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en riktlinje 
Riktlinjen ger ett konkret stöd för ett visst handlande och anger till exempel rekommendationer för hur en policy 
ska uppnås. Riktlinjen utformas för en viss verksamhet och kan betraktas som en allmänt hållen handbok. 
Riktlinjen lämnar ett visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.  

Riktlinjen ska ge konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras. Riktlinjen kan lägga ett golv 
för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjen kan 
också vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt.   
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Bakgrund 
Riktlinjen för pension är ett strategiskt dokument och en del i vårt arbete att nå våra mål för 
kompetensförsörjning i Orsa kommun. 

För anställda i Orsa kommun gäller kollektivavtalen om tjänstepension AKAP-KR. Vissa 
medarbetare som är födda 1985 eller tidigare samt har en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp kan 
om de valt detta kvarstå i KAP-KL med förmånsbestämd pension. När valet är gjort går det inte att 
ändra sig. 

Syfte 
Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR är dispositiva i vissa delar vilket medför att kommunen kan 
fatta lokala beslut.  

Riktlinjen för pension ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och omfattar alla 
anställda. En framsynt och långsiktig syn på pensionsfrågor hjälper kommunen att attrahera, 
behålla och avveckla medarbetare. 

Löneväxling till pension 
Kommunens anställda erbjuds att genom frivillig pensionsavsättning bruttolöneväxla till pension. 

Erbjudandet innebär en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas med 
nettolön. 

Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att kommunens kostnader är 
desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Särskild löneskatt på pension är något lägre 
än sociala avgifter, och denna mellanskillnad tillfaller den anställde som ett tilläggsbelopp. (En 
anställd löneväxlar till exempel 1 000 kronor i månaden. Med tilläggsbeloppet på ca 6 procent 
innebär det att pensionssparandet uppgår till 1060 kronor i månaden.) 

Löneväxlingen ska inte påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen 
ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande. 

Lägsta belopp att växla är 1 000 kronor per månad. Maximalt får 20 procent av bruttolönen växlas till 
pensionssparande. 

Den anställde kan ändra löneväxlingsbeloppet en gång per år. Anmälan ska ske senast den 30 
november för att gälla nästkommande år. 

Löneväxlingen upphör vid långvarig ledighet eller då den anställde ej längre har en sjuklön som 
avdrag kan göras från. 

Kommunen och den anställde har var och en för sig rätt att avsluta löneväxlingen efter en 
uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på 
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grund av ändring i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en ömsesidig 
rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan. 

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. 

Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner 
och ersättningar från avtalsförsäkringar eftersom dessa ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön 
respektive sjukpenninggrundande inkomst. Löneväxlingen lämpar sig därför i första hand för den 
som även efter växlingen har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. 

Den anställde som erbjuds löneväxling ska erbjudas individuell rådgivning av kommunen. 

Särskild Avtalspension 
Särskild avtalspension är ingen rättighet, utan är ett verktyg som arbetsgivaren kan använda sig av i 
undantagsfall vid neddragningar och i annat särskilt fall. Sådan pension kan erbjudas medarbetare 
som har fyllt 61 år. Pensionen bekostas av respektive verksamhetsområde. 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag enligt KAP-KL respektive AKAP-KRs 
bestämmelser.   
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Tryggande av pensionsförmåner inom Orsa kommun 
Kommunen tryggar för närvarande sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt 

Avgiftsbestämd ålderspension 

 

Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie till den försäkring den 
anställde valt. 

Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom beskattningsrätten.  

Intjänandet skuldförs årligen 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 

pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension. 

Pension intjänade för 1998 Tryggas genom beskattningsrätten och 
redovisas som en ansvarsförbindelse. Se även 
nedan. 

Alternativ KAP-KR Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie till den försäkring den 
anställde valt. 

Pension till efterlevande Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
inträffat dödsfall. 
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Samarbete
Varje förvaltning har drift-, personal- och kostnadsansvar för sin verksamhet. Kommunen som 
helhet har dock ett stort ansvar att samarbeta över förvaltningsgränserna för att hitta bra 
lösningar vid verksamhetsförändringar och övertalighetssituationer.

Ambitionen är att så få medarbetare som möjligt ska behöva sluta vid övertalighet. Därför 
krävs engagemang från samtliga förvaltningar i övertalighetssituationer och att man ser över 
möjligheter att ta över övertalig personal. Beslut om omplacering över förvaltningsgränserna 
är delegerat till personalchef och samordning av omplacering görs på personalkontoret.

Samverkan med de fackliga organisationerna är också viktigt. Likaså med andra externa 
aktörer såsom till exempel företagshälsovård, arbetsgivarring och arbetsförmedlingen.

1. Verksamhetsförändring och övertalighet steg för steg

Före beslut om förändring
Före beslut om förändring ska ärendet behandlas i enlighet med samverkansavtalet 
(förvaltningsråd).

En del i planeringsarbetet inför verksamhetsförändringar är att bedöma om ändringarna 
medför risker för ohälsa eller olyckfall som kan behöva åtgärdas. Det ska göra en 
arbetsmiljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vid en 
personalneddragning ska konsekvensanalysen i huvudsak omfatta hur denna med hänsyn till 
risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bland annat arbetsmängd och 
arbetsuppgifternas innehåll.

Ta gärna stöd av personalkontoret vid behov.

Om fem eller fler förväntas bli övertaliga
Om besluter om verksamhetsförändring befaras omfatta övertalighet/uppsägningar av fem 
eller fler personer ska Länsarbetsnämnden underrättas skriftligen.

Detta ombesörjs av personalkontoret.

Efter beslut om förändring - omplacering
När beslut är fattat och övertalighet är konstaterad börjar arbetet med att hantera 
övertaligheten.

Först ser vi över omplaceringsmöjligheter. Att omplacera personal som riskerar att bli uppsagd 
är en skyldighet enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Om placeringsskyldigheten gäller 
från och med den dag beslutet om ändring av verksamheten fattas och fram till den dag då 
besked om uppsägning lämnas. Även andra förutsägbara/beslutade händelser under 
uppsägningstiden ska vi ta hänsyn till i omplaceringsarbetet.

Om samtliga berörda kan omplaceras behöver inte arbetsgivaren ta hänsyn till anställningstid 
när vi ska ge omplaceringserbjudanden, utan principen ”rätt-man-på-rätt-plats” gäller. Om inte 
alla kan erbjudas omplacering ska hänsyn till anställningstid tas när erbjudande om 
omplacering ges. Den personen med längst anställningstid ska ges erbjudande före person med
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kortare anställning. Detta under förutsättning att båda har tillräckliga kvalifikationer för 
tjänsten.

Ett omplaceringserbjudande ska vara skäligt. Om medarbetaren tackar nej till ett säligt 
erbjudande upphör arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Omplaceringsarbetet samordnas av personalkontoret.

Samtal med berörda medarbetare
Så snart det står klart vilka personer som är berörda av övertaligheten inleds samtal med dessa 
personer.

En del information av allmän karaktär lämpar sig att ta i grupp.

Annat diskuteras i ett personligt möte mellan medarbetare och chef. Det är då fråga om att 
stämma av med medarbetaren att han/hon har förstått den allmänna informationen och att ha  
en dialog kring önskemål och möjligheter till lösningar för varje person. Här kan medarbetaren 
ha med sig facklig representant om så önskas och representant från personalkontoret kan delta 
om behov av detta finns.

Underrättelse och förhandling efter omplaceringsutredning
När omplaceringsmöjligheter och andra möjligheter lösningar är uttömda och det kvarstår en 
övertalighet vidtar nästa steg. Underrättelse enligt Medbestämmandelagen (MBL) § 15 och 
förhandlingar ska genomföras innan besked om uppsägning lämnas till berörda medarbetare, 
enlig LAS § 29. Förhandlig sker enligt MBL § 11 och eventuellt § 14.

Ta gärna stöd av personalkontoret vid behov.

Turordning - uppsägning
Nästa steg är att komma överens med berörda facklig organisation om hur turordningen ska se 
ut. Alternativen är lagturlista eller avtalsturlista.

Vissa grupper (facklig förtroendeman, arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga) kan ha ett 
förstärkt anställningsskydd och därmed ges företräde till fortsatt arbete.

Då turordningen står klar vet vi också vilka medarbetare det är som ska sägas upp. Ansvarig 
chef lämnar skriftligt besked till berörd medarbetare. Berörd medarbetare ska erbjudas ett 
personligt samtal med sin närmaste chef. Vid behov kan kopplas företagshälsovården in.

Uppsägningstid skiftar från fall till fall beroende på anställningstid och avtalsområde. 

Ta gärna stöd av personalkontoret vid behov.

Företrädesrätt till återanställning
Medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning. 
Förutsatt att man varit anställd mer än ett år den senaste två-årsperioden och att man har 
anmält anspråk om företrädesrätt till återanställning.

Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och nio månader från anställningens 
upphörande.
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Stöd till kvarvarande medarbetare
Det är viktigt att tänka på att de som inte blev uppsagda i en övertalighetssituation får den 
hjälp och det stöd som behövs för att kunna fortsätta arbeta. Vid behov kan 
företagshälsovården kopplas in.

Att ta hänsyn till vid övertalighet – alternativa lösningar
I samband med övertalighet är det nödvändigt att inventera förväntade och tänkbara 
pensionsavgångar för att eventuellt minimera antalet uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Ansvarig förvaltning bör också beakta vilka möjligheter till alternativa lösningar som kan vara 
aktuella vid en övertalighetssituation. De alternativa lösningarna presenteras i den andra delen 
av dessa riktlinjer.

Att observera om de olika lösningarna är att de bygger på ett ömsesidigt intresse från båda 
parter. Arbetsgivaren själv kan inte bestämma att en medarbetare ska gå med på en lösning. 
Medarbetaren har heller inte rätt att kräva att få ta del av en lösning om inte arbetsgivaren så 
önskar.

2. Alternativa lösningar i stället för uppsägning.

Allmänt
Pensionsavtalet KAP-KL innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser.

I syfte att skapa en tydlighet samt vara en effektiv och attraktiv arbetsgivare har kommunen 
inom ramen för gällande kollektivavtal och lagar beslutat om riktlinjer i vissa specifika 
pensionsfrågor.

Uppdatering
Riktlinjerna ska ses över en gång varje mandatperiod och vid behov uppdateras. Däremellan 
görs översyn och uppdatering vid behov som föranletts av förändringar i aktuella lagar och 
kollektivavtal.

Beslutsordning
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om riktlinjerna.

Det är delegerat till personalchef att fatta beslut inom ramen för riktlinjerna i varje enskilt fall. 
Föredragning av beslut görs till kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut som faller utanför dessa riktlinjer fattas av kommunstyrelsens personalutskott.
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Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och med månaden 
innan den då den anställde fyller 65 år eller den tidigare månad då intjänad pensionsrätt 1997- 
12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen.

Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för 
avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsunderlaget motsvarar 1/12 av pensionsunderlaget för 
varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av 
inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret.

För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska tiden 
från avgången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som pensionsgrundande.

Under tid med rätt till särskild avtalspension fortsätter skyddet avseende pension till 
efterlevande att gälla.

Samordning
Särskild avtalspension ska samordnas med förvärvsinkomst. Två prisbasbelopp per år 
undantas dock från samordning. Inkomst från Orsa kommun samordnas dock från första 
kronan.

Arbetstagaren är skyldig att lämna de uppgifter om samordningsbara förvärvsersättningar som 
behövs för beräkning av pension.

Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och 
avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta.

Information
Den anställde som erbjuds särskild avtalspension ska erbjudas individuell rådgivning av 
kommunen.

Partiell särskild avtalspension
I syfte att underlätta och förenkla framtida generationsväxlingar samt vid övertalighet kan 
kommunen bevilja anställd särskild avtalspension på deltid. Den anställde som har haft en lång 
anställningstid inom kommunen kan erbjudas en partiell särskild avtalspension. Beslut fattas i 
varje enskilt fall efter individuell prövning.

Riktlinjer för beviljande av partiell särskild avtalspension
I de fall där partiell särskild avtalspension erbjuds sker detta enligt nedanstående riktlinjer. 
Anställningen omregleras permanent till en lägre sysselsättningsgrad. För att kommunen i 
egenskap av arbetsgivare ska kunna erbjuda ett arbete är den lägsta tillåtna 
sysselsättningsgraden efter omregleringen är 50 % av heltid.
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs 
bestämmelser. Pensionens storlek motsvarar den som gäller för hel särskild avtalspension i  
den omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.

Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och med månaden 
innan den då den anställde fyller 65 år eller den tidigare månad då sysselsättningsgraden 
ändras, anställningen upphör eller då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller 
förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen.
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Efter särskilt beslut, vid exempelvis generationsväxling, kan särskild avtalspension utbetalas 
som längst till och med den månad den anställde fyller 67 år.

Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för 
avgiftsbestämd ålderspension avseende den del som motsvarar arbetstidsminskningen. 
Avgiftsunderlaget för denna del motsvarar 1/12 av pensionsunderlaget - i förhållande till 
arbetstidsminskningen - för varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, 
uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till det år 
sysselsättningsgraden omreglerades.

För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska denna 
beräknas utifrån det pensionsunderlag som fastställs för den särskilda avtalspensionen.
Motsvarande pensionsunderlag används också vid eventuell beräkning av pension till 
efterlevande.

Samordning
Särskild avtalspension på deltid ska samordnas. Förvärvsinkomst motsvarande ett 
prisbasbelopp per år, från annan anställning än kommunen, undantas dock från samordning.

Om en arbetstagare med särskild avtalspension utför arbete utan ersättning eller mot låg 
ersättning, eller får annan ersättning än sådan förvärvsinkomst som framgår enligt ovan, kan 
arbetsgivaren besluta att minska pensionen med uppskattad inkomst, som kan anses vara 
skälig.

Arbetstagaren är skyldig att lämna de uppgifter om samordningsbara ersättningar, inkomster, 
oavlönat arbete m.m. som behövs för beräkning av pension enligt arbetsgivarens anvisningar.

Särskild avtalspension på deltid kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och 
avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta.

Information
Den anställde som erbjuds särskild avtalspension ska erbjudas individuell rådgivning av 
kommunen.

Pensionsförstärkning vid förtida uttag
Anställda som avgår med förtida uttag av tjänstepension, kan få ett tilläggsbelopp som tillskott 
till pensionen. Tilläggsbelopp kan övervägas vid övertalighet och organisatoriska  
förändringar. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder. Beslut fattas i varje enskilt fall efter 
individuell prövning.

Tilläggsbeloppet beräknas till nedanstående procentsatser, dock lägst till 4000 kr i månaden 
gånger tjänstgöringsgraden. Beloppet beräknas på månadslönen vid avgångstillfället. Beloppet 
är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering sker. Tilläggsbeloppet betalas ut 
kontant varje månad från avgången och längst till månaden före 65 års ålder. Beloppet är 
inkomstskattepliktigt för individen.
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0 – 7, 5 20 %
7,5 – 20 10 %

Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänste- 
pensionsintjänande sker därefter.

Avgång med förtida uttag kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och 
avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta.

Information
Den anställde som erbjuds pensionsförstärkning ska erbjudas individuell rådgivning av 
kommunen.

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 års ålder eller längre, samt 
för att underlätta vid fysiskt tunga arbeten samt vid framtida generationsväxling, erbjuder 
kommunen möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda. Beslut fattas i varje enskilt fall 
efter individuell prövning.

Riktlinjer för minskad arbetstid
Möjligheten gäller tillsvidareanställda som har fyllt 62 år. Möjligheten innebär att den 
deltidsanställde tillåts minska sin arbetstid till lägst 80 procent av befintlig tjänstgöringsgrad, 
den heltidsanställde dock lägst till 75 procent av heltid. Lön betalas efter den faktiska 
arbetstiden, samtidigt som det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls oförändrat. Som 
pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen före 
arbetstidsminskningen. Denna lön förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

Möjligheten gäller till 65 års ålder, men kan efter särskilt beslut förlängas till längst 67 års 
ålder.

I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen. Den anställde ska så långt det 
är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre omfattning.

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, 
ersättning från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom den kontanta lönen blir lägre.

Utbetalning av avgångsvederlag.
I syfte att lösa olika personalfrågor där det inte är möjligt eller lämpligt att använda sig av 
direkta pensionsersättningar kan kommunen utge ett avgångsvederlag. Avgångsvederlaget  
kan, efter individuell prövning, utbetalas som en engångssumma eller periodiserat beroende på 
syftet.

Engångsutbetalt avgångsvederlag
För anställda som efter individuell prövning beviljats avgångsvederlag kan överenskommelse 
istället träffas om inbetalning till en tjänstepensionsförsäkring Valet om 
tjänstepensionsförsäkring måste göras innan avtal om avgångsvederlag utställs. Möjligheten

Pensionsunderlag uttryckt i Tilläggsbeloppsnivåer 
inkomstbasbelopp
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gäller hela eller delar av avgångsvederlaget och gäller enbart där avgångsvederlaget ska 
utbetalas som en engångssumma.

Vid inbetalning till tjänstepensionsförsäkring ska beloppet som betalas till 
tjänstepensionsförsäkringen ökas med ett tilläggsbelopp som motsvarar skillnaden mellan 
sociala avgifter och särskild löneskatt.

Försäkringsgivare för tjänstepensionen är för varje tillfälle gällande administratör av 
kommunens pensionsåtagande.

Anställningen upphör i samband med detta, företrädesrätt enligt LAS 25§ gäller ej. 

Storleken på avgångsvederlaget bestäms efter individuell prövning

Avgångsvederlag som periodiserad utbetalning
Vid övertalighet samt omorganisationer eller andra särskilda skäl kan kommunen bevilja 
avgångsvederlag med periodiserade utbetalningar, det vill säga månadsvis utbetalning under 
en överenskommen tid.

Syftet med att använda sig av avgångsvederlag med periodiserad utbetalning är att underlätta 
för den anställde vid uppstartande av egen verksamhet. Anställningen upphör i samband med 
att avgångsvederlag börjar utbetalas. Efterskydd av avtalsförsäkringar gäller enligt KAP-KL.

Storleken på de månatliga utbetalningarna bestäms efter individuell prövning

Omskolningserbjudande
I syfte att i största möjliga mån undvika att sända hem personal vid övertalighet och 
omorganisationer kan kommunen överväga vidareutbildning av vissa anställda för att 
därigenom bättre hantera andra arbetsuppgifter hos kommunen eller hos andra arbetsgivare.

Omskolningserbjudandet kan med fördel användas till att flytta personal från ett arbetsställe 
med övertalighet till ett arbetsställe utan övertalighet med en relativt hög medelålder. För äldre 
anställda på arbetsstället utan övertalighet kan kommunen erbjuda tidigare pensionering.

Riktlinjer avseende omskolningserbjudande
Omskolningserbjudande kan, i samband med övertalighet som uppstått på grund av minskad 
verksamhet, omorganisation eller andra särskilda skäl, endast beviljas till tillsvidareanställd.

Under tid med omskolningslön fortsätter den anställde att omfattas av samtliga 
anställningsförmåner. Den anställde är under omskolningstiden tills vidare anställd, dock utan 
fast tjänsteplacering, hos kommunen.

Pensionsavsättningar görs kollektivavtalsenligt.

Storleken på de månatliga utbetalningarna och utbetalningens längd bestäms efter individuell 
prövning med hänsyn tagen till kommunens verksamhet och ekonomi.

108





   
2 (2) 

Ny formulering §3 
Kommunstyrelsens utskott för strategi är tillika krisledningsnämnd. Val av ledamöter och 
ersättare till krisledningsnämnden tas av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod. Valet 
sker på nästkommande sammanträde med fullmäktige efter att kommunstyrelsen valt 
utskott. 

Tidigare formulering §4 
Ordförande (eller 1:e alternativt 2:e vice ordförande när ordföranden har förhinder) bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Kallelse kan ske muntligt. Arbetsformer regleras i övrigt genom kommunstyrelsens 
reglemente. 

Ny formulering §4 
Ordförande (eller 1:e alternativt 2:e vice ordförande när ordföranden har förhinder) bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Kallelse ska i första hand ske skriftligen, i annat fall muntligen. Krisledningsnämndens 
arbetsformer regleras i övrigt genom kommunstyrelsens reglemente. 

Tidigare formulering §8 
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, 
kostnader och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige. 

Ny formulering §8 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
Kommunfullmäktige ska även få löpande skriftlig information eller muntlig information på ett 
sammanträde. Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för krisledningsnämnden 2023–2026 
Reglemente för krisledningsnämnden 2019–2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden mandatperioden 2023–
2026. 

Skickas till 
Nodava, Orsabostäder och Orsalokaler, Brandkåren Norra Dalarna, Mora kommun, Älvdalens 
kommun 

 

Marie Ehlin 

Kommunchef 
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From:                                 Ann-Sofie Ivarsson
Sent:                                  Wed, 15 Feb 2023 15:52:45 +0000
To:                                      Camilla Staberg
Subject:                             Uppdrag i KS SD

Hej.
Jag avsäger mej härmed mitt uppdrag för SD i KS Orsa
Med vänlig hälsning
Ann-Sofie (Fia) Ivarsson
Undersköterska/Arbetsplats och Skyddsombud
Näckrosen, Stenudden 
0250-26495
Saxnäs äldreboende
Mora
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 
13:00:00 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 12 KS KS 2023/9 

 

Val av utskottet för strategi 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för strategi för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Mikael Thalin (C) Susann Lindblad (C) 

Fredrik Jansson (C) Marcus Laggar (C) 

Magnus Bjurman (S) Anders Rosell (S) 

Joakim Larsson (M) Lars Olov Simu (KD) 

Marc Ersson (SD) Gunilla Frelin (M) 

 

1. Till ordförande väljs Mikael Thalin (C) 
2. Till 1.e vice ordförande väljs Magnus Bjurman (S) 
3. Till 2.e vice ordförande väjs Joakim Larsson (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Val av fem ledamöter och fem ersättare samt presidium (ordförande, 1.e vice ordförande och 
2:e vice ordförande. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2023-01-04. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår: 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till utskottet för strategi för 
mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-16 
13:00:00 

 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
Till ordförande väljs X 
Till vice ordförande väljs X 

Yrkanden 
Anders Rosell (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för strategi 2023–2026. 
Ledamöter: Mikael Thalin (C), Fredrik Jansson (C) och Magnus Bjurman (S). 
Ersättare: Susann Lindblad (C) och Marcus Laggar (C). 
 
Anders Rosell (S) föreslår att Mikael Thalin (C) väljs som ordförande och Magnus Bjurman (S) 
väljs som 1.e vice ordförande i utskottet för strategi. 
 
Joakim Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen väljer följande personer som ledamöter och 
ersättare i utskottet för strategi 2023–2026. 
Ledamöter: Joakim Larsson (M) och Marc Ersson (SD). 
Ersättare: Lars Olov Simu (KD) och Gunilla Frelin (M). 
 
Joakim Larsson (M) föreslår sig själv som 2:e vice ordförande i utskottet för strategi. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om ordförande, 1:e vice ordförande och sedan 2:e vice ordföranden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller samtliga förslag. 
 

Sändlista 
Verksamhetsområde service och utveckling 
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna  
www.lansstyrelsen.se/dalarna/personuppgifter 

Orsa kommun 
orsa.kommun@orsa.se 

 

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 21 mars 2023 till och med den 14 
oktober 2026. 

Kommun: Orsa kommun 
Parti: Vänsterpartiet 
Ny ledamot: Marcela Reyes 
Avgången ledamot: Anders Johansson 
Ny ersättare: Annika Persson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orsa kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Anders Johansson har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Inger Haag med jurist 
Helle Bryn-Jensen som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-21  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-3780-2023 
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Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

Beslut 
 

2023-03-21 

2 (3) 
 

201-3780-2023 
 
 

 

Kopia till 
Vänsterpartiet 
Marcela Reyes 
Annika Persson 
 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas 
län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. 
Ange diarienummer 3780-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 

125



 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna  
www.lansstyrelsen.se/dalarna/personuppgifter 

Orsa kommun 
orsa.kommun@orsa.se 
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 21 mars 2023 till och med den 14 
oktober 2026. 

Kommun: Orsa kommun 
Parti: Centerpartiet 
Avgången ersättare: Aino Eurenius 
Ny ersättare: Sven-Erik Sjöberg 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orsa kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Aino Eurenius har 
avlidit. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Inger Haag med jurist 
Helle Bryn-Jensen som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-21  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-3809-2023 
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Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

Beslut 
 

2023-03-21 

2 (3) 
 

201-3809-2023 
 
 

 

Kopia till 
Centerpartiet 
Sven-Erik Sjöberg 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas 
län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. 
Ange diarienummer 3809-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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