
  

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 1(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr:  OK KS 2022/00003-41 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2022-12-19 kl. 13:00 – 14.55 

Beslutande: Mikael Thalin (C) 
Susann Lindblad (C) 
Magnus Bjurman (S) 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Jan Segerstedt (C) ersätter Nina Wiik (C)
Lars Olov Simu (KD) ersätter Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Gunilla Elings-Friberg (S) 
Anders Johansson (V) 
Gunilla Frelin (M) 
Bibi Andersson (SD) 

Övriga deltagare: Karin Hansson upphandlingschef § 140 
Anneli Eriksson trafikingenjör §§ 141-144 
Birgitta Bogren chef samhälle §§ 141-146 
Helene Grapenson personalchef §§ 147-149 
Göran Brorsson avfallsstrateg NODAVA AB § 150 
Daniel Falk planchef § 152.1 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 

Utses att justera: Gunilla Elings Friberg (S) 

Justeringens Gemensamt stöd och medborgarservice 
plats och tid: 

Underskrifter: 140 – 154 

Camilla Staberg, sekreterare 

Mikael Thalin, ordförande 

Gunilla Elings Friberg, justerare 



PROTOKOLL 2(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-12-19 

Överklagningstid: 2022-12-22 – 2023-01-12 

Anslaget sätts upp: 2022-12-22 Anslaget tas ner: 2023-01-13 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

PROTOKOLL 3(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

Innehållsförteckning 
Upphandlingsplan 2023–2024 4 

Medborgarförslag om åtgärder på länsväg 296 5 

Medborgarförslag röjning kring tunneln under E45 7 

Medborgarförslag belysning av bågbron 8 

Renovering bågbron i Orsa 9 

Grafikverkstad Orsa 10 

Extra föreningsbidrag Orsa Ridklubb 11 

Miljöbilar och cyklar/elcyklar som personalförmån 12 

Svar på medborgarförslag om förmånscyklar för anställda 14 

Riktlinje för pension 15 

Svar på remiss om ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda 17 
avfallsströmmar (M2022-01775) 

Ombyggnad av brandstationen 18 

Informationsärenden 19 

Delegationsbeslut 20 

Delgivningar 21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
  

 

  
   

   
 

    

  

 

 

PROTOKOLL 4(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 140 OK KS 2022/00481-1 

Upphandlingsplan 2023–2024 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplanen för år 2023 – 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
En upphandlingsplan har flera syften; planering, prioritering och fördelning av arbetet 
samt underlag för tidig dialog. En upphandlingsplan tydliggör det tvärfunktionella 
arbetet i inköpsprocessen i samverkande kommuner. 

I upphandlingsplanen presenteras de upphandlingsprojekt som är planerade att 
upphandlas under år 2023 och 2024. Upphandlingsplanen har varit på remiss till 
bolagen, kommunalförbund samt externa kommuner (Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, 
Leksand). 

Förvaltningarna ansvarar för att lämna in sina nya anskaffningsbehov, där det saknas 
avtal. Upphandlingsenheten ansvarar för sammanställningen av avtal och 
kommunernas nya behov. Respektive kommun ansvarar för att identifiera projekt för 
tidig dialog och strategiska mål. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-12-06 
Tjänsteutlåtande upphandlingschef 2022-11-23 
Upphandlingsplan 2023/24 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplanen för år 2023 – 2024. 

Sändlista 
Verksamhetsområde service och utveckling 
Upphandlingsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

  

  

  

   
  

  

  
 

  
 

  

 
 

  

PROTOKOLL 5(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

PROTOKOLL 6(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

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 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
 

  

 
  

 

   
   

 
 

 

  
 

PROTOKOLL 7(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 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 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
 

  
 

 

PROTOKOLL 8(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 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 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
  

  

   
 

PROTOKOLL 9(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 144 OK KS 2022/00531-1 

Renovering bågbron i Orsa 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen skickas ut för renoveringen av bågbron 
över Ore älv. 

Sammanfattning av ärendet 
Bågbron i Orsa är i behov av renovering. Kommunen har avsatt medel för 
renoveringen. Då det är ett par år sedan kostnadskalkylen gjordes och 
kostnadsutvecklingen rusat i höjden har en ny kostnadskalkyl tagits fram. Enligt 
budget så har kommunen avsatt 15 miljoner till renoveringen och den nya 
kostnadskalkylen ligger på lite under 15 miljoner. 

En ansökan har skickats in till Länsstyrelsen för ansökan om kulturmiljöbidrag. I 
dagsläget har kommunen inte något besked om ansökan har beviljats eller inte. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-12-13 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 
Ny kostnadskalkyl 2022-11-01 
Utredningen gjord av WSP 2020-09-11 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen skickas ut för renoveringen av bågbron 
över Ore älv. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

  

   
 

 
   

  
 

    
  

  
 

 

 

 

PROTOKOLL 10(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 145 OK KS 2022/00512-1 

Grafikverkstad Orsa 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal och delfinansiera lokal för Orsa 
Grafik. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde samhälle att arbeta fram 
och teckna övriga samarbetsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om hyresavtal och samarbetsöverenskommelse 
gällande Grafikverkstaden i Orsa. Pandemin satte stopp för flertalet planerade 
aktiviteter. 

Nu har ett omtag gjorts i ett nytt samarbete mellan Orsa kommun, Grafikföreningen, 
Region Dalarna, grundskolan i Orsa, Mora Gymnasium, Mora Folkhögskola och 
Handelsfastigheter. Syftet är att stärka, lyfta och utveckla Grafikverkstaden som en 
unik möjlighet för Orsa regionalt, nationellt och även internationellt genom olika 
samverkansmöjligheter.     

Grundskolan i Orsa, Mora gymnasium (estetisk linje/Bild och Form) samt Mora 
Folkhögskola (Estetisk plattform) har träffat Grafikföreningen för ett samarbete 
framåt. Ett utvecklingsarbete har även startat om samverkan med näringslivet och ett 
projekt för Art in Residence är på gång. Möjligheter finns även till ett nationellt och 
internationellt utbyte. 

Samarbetsavtal kommer att upprättas inom respektive område. Diskussion har förts 
med Handelsfastigheter om den planerade verksamheten och ett förslag till långsiktigt 
hyresavtal. Den planerade verksamheten stämmer väl in i den nationella 
utbildningssatsningen på grafiken där samverkan planeras ske med verkstäder i 
Sverige. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-12-13 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-11-23 
Presentation Grafikverkstaden 2022-12-13 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-26 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna hyresavtal och delfinansiera lokal för Orsa 
Grafik. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetsområde samhälle att arbeta fram 
och teckna övriga samarbetsavtal. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
Orsa Grafikverkstad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
  

 

 

  
   

 

  
 

 
 

  

   
  

 

  
  

 

PROTOKOLL 11(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 146 OK KS 2022/00528-2 

Extra föreningsbidrag Orsa Ridklubb 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar medel enligt förslaget. 150 000 kr för hästinköp och ett 
extra driftsbidrag 100 000 kr att utbetalas 2022. 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att följa den ekonomiska utvecklingen. 

Sammanfattning av ärendet 

Orsa Ridklubbs styrelse har inkommit med en förfrågan om ett extra föreningsstöd för 
hästinköp och drift. Orsa Ridklubb, ORK, har under en lång tid kämpat med ekonomin. 
Nu har det ekonomiska läget försämrats drastiskt och föreningen står inför en tuff 
framtid. Anledningarna är flera. I juli fick revisorerna en orosanmälan och efter 
genomgång av ekonomiska underlag visar likviditetsbudget att ekonomin var mycket 
dålig. Detta resulterade i att en interimsstyrelse tillsattes och på ett medlemsmöte den 
16 oktober valdes en komplett styrelse att leda ORK till årsmötet februari 2023.  

Vid ett senare möte på Ridklubben diskuterades samarbetet med kommunen och 
möjligheterna framåt. Både vad ridklubben själva tar ansvar för och vad kommunen 
kan bistå med. Orsa Ridklubb är en stor och viktig förening för Orsa där många av våra 
ungdomar finns med. Klubben har idag 190 medlemmar, där övervägande del är 
flickor. 

Verksamhetsområde samhälle föreslår att engångsbidraget för hästinköp 150 000 kr 
och ett extra driftsbidrag 100 000kr beviljas. Inför beslut om extra driftsbidrag 2024 
och 2025 sker kontinuerliga avstämningar av föreslagna åtgärder för att följa upp den 
ekonomiska situationen. Ett avtal mellan Ridklubben och Orsa kommun upprättas för 
att tydliggöra roller och ekonomiskt ansvar. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-12-13 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-11-30 
Ansökan från Orsa Ridklubb 2022-11-22 
Likviditetsbudget Orsa Ridklubb 2022-11-28 
Egen Insats Orsa Ridklubb 
Policy för föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle förslår: 
Kommunstyrelsen beviljar medel enligt förslaget. 150 000 kr för hästinköp och ett 
extra driftsbidrag 100 000 kr att utbetalas 2022. 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att följa den ekonomiska utvecklingen. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
Orsa ridklubb 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 

 

 

 

PROTOKOLL 12(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 147 OK KS 2022/00484-1 

Miljöbilar och cyklar/elcyklar som personalförmån 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Erbjud personalbil som förmån för tillsvidareanställda. Erbjudandet ska gälla 
miljöbilar. 

2. Erbjud cykel/elcykel som förmån till tillsvidareanställda. 
3. Personalenheten utarbetar rutiner för innehav av personalbil och/eller 

cykel/elcykel. 

Sammanfattning av ärendet 
Många kommuner erbjuder sina anställda möjligheten att leasa personalbilar och 
cyklar/elcyklar. Förslag har inkommit om att införa dessa förmåner för anställda i Orsa 
kommun. Båda dessa förslag verkar positivt för miljön, folkhälsan och innebär också 
förmåner som kan bidra till att kommunen ökar sin attraktivitet som arbetsgivare. 

Personalbil likställs skattemässigt med förmånsbil och innebär att man med ett 
bruttolöneavdrag från arbetstagaren täcker kostnaderna för leasing av bilen. 
Det är en skattepliktig förmån att inneha en förmånsbil med rättighet att utnyttja 
denna privat. Detta innebär att den anställde beskattas månadsvis för värdet av 
förmånen. Bruttolöneavdraget kan, beroende på inkomstnivå komma att påverka den 
anställdes allmänna pension samt den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Med förmånscykel menas att arbetsgivaren leasar en cykel eller elcykel som 
medarbetaren använder. 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. 

Även vid personalbil kan avdraget komma att påverka den anställdes allmänna pension 
samt den sjukpenninggrundande inkomsten. Förmånerna är kostnadsneutrala för Orsa 
kommun som arbetsgivare. Viss administration tillkommer avseende hantering av 
löner och upphandling. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-12-06 
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-11-30 
Information om personalbilar och (el)cyklar med löneväxling 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Erbjud personalbil som förmån för tillsvidareanställda. Erbjudandet ska gälla 
miljöbilar. 

2. Erbjud cykel/elcykel som förmån till tillsvidareanställda. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

PROTOKOLL 13(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

3. Personalenheten utarbetar rutiner för innehav av personalbil och/eller 
cykel/elcykel. 

Sändlista 
Personalenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

  
 

 

  
   

   

   
 

 

PROTOKOLL 14(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 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 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
 

 

 
  

    
  

   

  
 
   

  

 

  

PROTOKOLL 15(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 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 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
 

 

PROTOKOLL 16(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

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 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 

 
 

  
 

  

 
 

 

 

PROTOKOLL 17(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 150 OK KS 2022/00544-3 

Svar på remiss om ansvar för kommunalt avfall avseende 
vissa enskilda avfallsströmmar (M2022-01775) 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och beslutar att översända remissvaret 
till Miljödepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått en remiss avseende skrivelsen om ansvar för kommunalt avfall 
avseende vissa enskilda avfallsströmmar. 

I skrivelsen redovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att analysera om 
ansvaret för kommunalt avfall bör förändras. Begreppet kommunalt avfall ersatte 
begreppet hushållsavfall vid genomförandet av avfallsdirektivet den 1 augusti 2020. 
Införandet av begreppet kommunalt avfall har inneburit att kommunerna har fått ett 
utökat ansvar för insamling och behandling av avfall. Vidare har det lett till oklarheter 
för vissa avfallsströmmar gällande vad som omfattas av begreppet och vem som 
ansvarar för avfallet i förhållande till hur det var tidigare. 

Remissen har beretts av Nodava AB:s avfallsstrateg på uppdrag av Orsa Vatten och 
Avfall AB. I yttrandet föreslås att Orsa kommun avstyrker förslaget om förändrad 
reglering av kommunalt avfall från detaljhandel, matfett från restauranger och storkök 
samt avfall med invasiva främmande arter. 

I yttrandet föreslås också att Orsa kommun instämmer i Avfall Sveriges ståndpunkt om 
att det kommunala ansvaret för trädgårds- och parkavfall som uppstår i yrkesmässig 
verksamhet bör kunna avregleras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-12-12 
Yttrande NODAVA AB 2022-12-05 
Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt 
avfall för vissa enskilda avfallsströmmar, 2022-10-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och beslutar att översända remissvaret 
till Miljödepartementet. 

Sändlista 
Miljödepartementet 
NODAVA AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



    

 

  
   

 

   

    

PROTOKOLL 18(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 151 OK KS 2022/00542-1 

Ombyggnad av brandstationen 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att förbundsdirektören för BRAND beställer 
verksamhetsanpassning av brandstationen. Investeringen finansieras av OLAB och 
regleras genom hyreshöjning. 

Sammanfattning av ärendet 
Brandkåren har behov av verksamhetsanpassningar i brandstationen. Brandkåren 
behöver på grund av arbetsmiljöskäl tillskapa ett rent utrymme för att kläderna inte ska 
bli förorenade av rök och avgaser. I dagsläget förvaras kläderna i maskinhallen. 

Enligt förbundsordningen för BRAND, Brandkåren i norra Dalarna, ska 
medlemskommunerna fullt ut ersätta kommunalförbundet för hyra av brandstationer 
och andra lokaler i den egna kommunen. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna att BRAND beställer beskriven 
verksamhetsanpassning av brandstationen. Investeringen finansieras av Orsa Lokaler 
AB, OLAB, och regleras genom hyreshöjning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-12-09 
Offert brandstationen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att förbundsdirektören för BRAND beställer 
verksamhetsanpassning av brandstationen. Investeringen finansieras av OLAB och 
regleras genom hyreshöjning. 

Sändlista 
Förbundsdirektör Brandkåren i norra Dalarna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

  

 
 

 
  

 
 

 
 

  

PROTOKOLL 19(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 152 

Informationsärenden 
1. Återrapportering av arbetet med 

regional vindbruksplanering (Daniel 
Falk) 

OK KS 2020/00209-17 

Genomgång av det regionala arbetet för 
vindkraft i Dalarna. Kommunerna kommer 
att samordna arbetet med ledning av 
Länsstyrelsen för att få en gemensam bild 
av behovet av utbyggnad men även hur en 
utbyggnad i en kommun påverkar en 
annan. 

Ambitionen är också att utarbeta en 
metodik för att integrera även 
Försvarsmaktens intressen i planeringen. 
Arbetet pågår och kommer att fortsätta 
under 2023. 

Länsstyrelsen ska genomföra en 
landskapsbildsanalys. Den är viktig att 
genomföra för att undersöka platser för 
eventuell utbyggnad och kan sedan vara ett 
underlag för uppdatering av kommunens 
vindbruksplan. 

2. Information om särskilda boendet 
Slipstenen (Marie Ehlin) 

OK KS 2022/00224-1 

Inget särskilt att rapportera. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL 20(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 153 

Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut att avstå från att svara OK KS 2022/00455-2 

på remiss 

2. Delegationsbeslut att avstå från att svara OK KS 2022/00456-2 
på remiss 

3. Anvisa medel ur verksamhet, medel till KS OK KS 2022/00082-5 
förfogande 

4. Medfinansiering Orsa Hembygdsgård OK KS 2022/00204-3 

5. Ställföreträdande kommunchef OK KS 2022/00082-6 

6. Protokoll utskott för omsorg 2022-11-09 OK OMS 2022/00002-29 

7. Protokoll utskott för omsorg 2022-12-07 OK OMS 2022/00002-34 

8. Protokoll utskott för strategi 2022-11-08 OK KS 2022/00002-32 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

PROTOKOLL 21(21) 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-19 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-41 

§ 154 

Delgivningar 
1. Protokoll KPTR 2022-10-26 OK OMS 2022/00022-6 

2. Protokoll direktionen Brandkåren Norra OK KS 2022/00026-57 
Dalarna 2022-11-24 

3. Uppföljningslistan december 2022 OK KS 2022/00006-34 

4. Ekonomisk månadsrapport tom november OK OMS 2022/00009-40 
2022, Gemensam nämnd för social 
myndighetsutövning 

5. Internbudget 2023 Gemensam nämnd för OK OMS 2022/00009-39 
social myndighetsutövning 

6. Sammanträdesplan 2023 OK OMS 2022/00009-41 
Gymnasienämnden, reviderad 2022-12-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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