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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Via Teams alt. Kommunsalen, kommunhuset, 2021-11-29 kl. 

18:00-21:00. Ajournering 19:11-19:26. 

Beslutande: Se bifogad närvaro- och omröstningslista 
 

Övriga deltagare: Carina Frank § 67.1 
Elanie Lundgren § 67.2 
Kåre Olsson, kommunrevisor § 68.1  
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Jan Segerstedt (C) och Magnus Bjurman (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 67 - 84 

 ______________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Jan Segerstedt (C) justerare           Magnus Bjurman (S), justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2021-11-29 

Överklagningstid: 2021-12-13 – 2022-01-03 

Anslaget sätts 
upp: 

2021-12-13 Anslaget tas ner: 
2022-01-05 
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§ 67  

 

Mottagande 
1. Medborgarförslag om gemensam 

satsning för att motivera unga att 
röra på sig 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK LÄR 2021/00217-2 

2. Medborgarförslag om skolskjuts på 
skollov 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK LÄR 2021/00229-1 

3. Medborgarförslag om arbetsskor till 
vårdpersonal i Orsa kommun 
Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2021/00518-2 

4. Motion om arbetsskor till 
vårdpersonal 
Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning 

OK KS 2021/00520-1 
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§ 68  

 

Informationsärenden 
1. Information från revisorerna 

Kåre Olsson, kommunrevisor, informerar 
om revisorernas pågående uppdrag.  

OK KS 2021/00027-7 

2. Information från kommunstyrelsens 
ordförande 
Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens 
ordförande, informerar om vägsträckan 
mellan Vattnäs-Trunna. Trafikverkets 
förslag till nationell plan är färdig den 30 
november.  

I Lärarförbundets rankning om Sveriges 
bästa skolkommun har Orsa kommun 
placerats på en niondeplats. 

Visningslägenhet för Slipstenen står klart 
för besökare. Visningslägenheten är en 
fullskalig modell av en av boendets 
lägenheter. Detaljplanen för det särskilda 
boendet är utställd för granskning och 
antagandet av planen tas så snart 
granskningen är färdig.  

OK KS 2021/00027-52 

3. Uppvaktning 25-åringar 
Kommunfullmäktige uppvaktar 
medarbetare som arbetat 25 år i 
kommunen. 

OK KS 2021/00027-68 
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§ 69 OK KS 2021/00274-3 

 

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige mottog den 27 september 2021 ett medborgarförslag som föreslår 
att Orsa kommunfullmäktige lägger sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norr. Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2021 att 
det inte finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr. Om 
företaget väljer att gå vidare till länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa kommun 
ta ställning till projektet i en kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala vetot. 
Enligt kommunstyrelsens beslut kommer Orsa kommun i så fall att säga nej till ett 
tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-11 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-09-30  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-21  
Medborgarförslag 2021-06-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
Strategi och utveckling 
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§ 70 OK KS 2020/00793-2 

 

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning 
Slättbergsvägen 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på 
medborgarförslaget. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i 
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att 
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om uppsättning av gatubelysning vid 
Slättbergsvägen 43 – 45. Vägen är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket. 
Verksamhetsområde samhälle har gjort en konsekvensutredning och har därefter ställt 
sig positiva till att sätta upp en belysning vid nämnda ställe ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Verksamheten har skickat in en begäran till Trafikverket om att få sätta upp en 
belysningspunkt. Om de godkänner att kommunen får sätta upp belysningen så 
kommer den att sättas upp så snart som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-08-25  
Konsekvensutredning 2021-08-25  
Karta 2021-09-02 Belysningspolicy 2010-11-19 
Medborgarförslag 2020-10-21 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner 
verksamhetsområde samhälles svar på medborgarförslaget. Verksamhetsområde 
samhälle avser att sätta upp belysning i enlighet med belysningspolicyn under 
förutsättning att Trafikverket beviljar att belysning sätts upp. Därmed anses 
medborgarförslaget besvarat. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 71 OK KS 2021/00260-2 

 

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och 
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion. Den föreslår att 
näringslivsrådet ska öppnas upp för fler politiker, omfatta fler företag och 
organisationer samt att möten ska dokumenteras. Verksamhetsområde samhälle 
föreslår att motionen avslås men att ett Näringslivsforum ska startas i syfte att utveckla 
dialogen mellan företag och politik. Möten kommer att hållas en till två gånger per år 
med representation från samtliga partier. Antal deltagare ska hållas till en mindre skala 
för att vidhålla dialogen. Näringslivsforum kommer att dokumenteras. Det nuvarande 
näringslivsrådet är ett informellt forum för dialog mellan kommunledningen och 
näringslivsrepresentanter. Syftet med näringslivsrådet är att ha en kontinuerlig dialog 
mellan kommunen och näringslivet i såväl aktuella som strategiska framtidsfrågor. 
Näringslivsrådet har inga som helst beslutsbefogenheter utan är ett bollplank och en 
kommunikationsplattform för deltagarna. Deltagarna i näringslivsrådet representerar 
Orsa Besparingsskog, Företagarna, Visit Orsa, LRF, Grönklittsgruppen och Orsa 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-09-14 
Motion 2021-06-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och 
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog. 

Yrkanden 
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till motionen.  

Mikael Thalin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Joakim Larssons (M) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det 
sistnämnda.  

Omröstning  
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Omröstning begärs och ska genomföras.  
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
och nej-röst för Joakim Larssons (M) yrkande. Omröstningen utfaller med 23 ja-röster 
och 6 nej-röster (se omröstningsbilaga). Därmed beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 72 OK KS 2021/00155-6 

 

Kommunplan 2022 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.  
2. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311 tkr 

för år för 2024 och 9520 tkr för år 2025.  
3. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets 

förslag.  
4. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022. 
5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 

nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg. 

Reservation: 
Gunilla Frelin (M) och Joakim (M) reserverar sig. 

Marie Olsson (S), Magnus Bjurman (S), Anders Rosell (S), Gunilla Elings Friberg (S), 
Patrik Borgenstrand (S), Maria Tapper (S), Ellenor Smids (S) och Olof Herko (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag, 
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen 
bygger på vision Orsa 2050, och mål för kommande år kopplas till visionen.  

Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår respektive år till:  

2022: 7116 tkr motsvarar 1,5%  
2023: 6156 tkr motsvarar 1,3 %  
2024: 7311 tkr motsvarar 1,5 %  
2025: 9520 tkr motsvarar 1,9%  

Övergripande mål är: 

• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen  
• Antal invånare ska öka till 7000  
• Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun 
• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter 
• Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat 
• Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av 

skatteintäkterna  
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Utskottet för strategi har berett ärendet på sitt sammanträde den 5 oktober. I förslaget 
avseende styrelsens och nämndernas budget fastställde utskottet följande ändringar: 

• Äldreomsorgen tillförs 2 250 000 kr för att från den 1 april 2022 (helårseffekt 3 
000 000 kr) förstärka grundbemanningen inom särskilt boende och hemtjänst. 
Denna satsning skall i första hand finansieras med de permanenta statsbidrag 
till äldreomsorgen som infördes 2021.  

• Hälso- och sjukvårdsenheten tillförs 450 000 kr från den 1 april 2022 
(helårseffekt 600 000 kr) för att förstärka inom rehabiliteringsverksamheten 
med en sjukgymnast.  

• Förskolan tillförs 200 000 kr för en ny förskoleavdelning, samt ytterligare 1 
100 000 kr som en personalförstärkning i barngrupper med de yngsta barnen. 

• Verksamhetsområde samhälle tillförs 200 000 kr för arbete med att stärka 
föreningslivets ledarrekrytering. 

• Verksamhetsområde samhälle tillförs 600 000 kr för arbetet med att grönare 
och mer attraktivt centrum och säkra kommunens anläggningar.  

• Byggnadsnämnden tillförs 400 000 kr för att förstärka planavdelningen för att 
få fram fler detaljplaner för bostads- och näringslivsutveckling.  

• 1 400 000 avsätts för skattesänkning om 10 öre. 
• Överförmyndare tillförs 70 000 kr. 
• Brandkåren Norra Dalarna tillförs 60 000 kr för att införa ”Första 

insatsperson” vid utryckningar i Orsa. 
• Resterande medel utifrån gällande skattemedelsprognos tillförs 

kommunstyrelsens förfogande 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande kommunchef rev 2021-10-18  
Kommunplan 2022 Orsa kommun (uppdaterad 14 okt 2021) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.  
2. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311 tkr 

för år för 2024 och 9520 tkr för år 2025.  
3. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets 

förslag.  
4. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022. 
5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 

nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar med instämmande av Marie Olsson (S): 

• Att omsorgen tillförs ytterligare 2 000 000 utöver tidigare tillförda medel för 
att stärka bemanningen för bättre arbetsmiljö och avskaffa delade turer. 
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• Att samhälle tillförs 500 000 för satsningar på föreningslivet för att utveckla 
verksamhet och aktiviteter i dialog med föreningslivet utifrån deras behov. 

• Att samhälle tillförs 500 000 för satsningar att tillsammans med Orsas unga 
utveckla verksamhet och aktiviteter på fritiden, i dialog med unga utifrån deras 
behov. 

• Att 50 000 avsätts för att erbjuda feriepraktik till särgymnasiets elever under 
hela gymnasietiden. 

Yrkandet finansieras genom att 2 850 000 omfördelas från medel för KS förfogande. 
Omfördelning av majoritetens förslag på 200 000 till ledarrekrytering omfördelas 
också till vår flexiblare satsning för att utveckla föreningslivet. 

Beslutsgång: 
Ordförande ställer proposition på Magnus Bjurmans (S) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det 
sistnämnda. 

Omröstning  
Omröstning begärs och ska genomföras.  
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
och nej-röst för Magnus Bjurmans (S) yrkande. Omröstningen utfaller med 18 ja-röster 
och 9 nej-röster och 2 avstår (se omröstningsbilaga). Därmed beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sändlista 
Utskottet för strategi 
Ekonomi 
Ledningsgruppen 
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§ 73 OK KS 2021/00303-1 

 

Delårsrapport 2021 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt resultat per 
augusti. Jämfört med samma period föregående år så ligger resultatet för koncernen på 
samma nivå. Bidragen kopplade till pågående pandemi har minskat men för 
kommunen så ingår i detta delårsbokslut närmare 8 mkr i reavinst vid försäljning av 
aktier i Grönklittsgruppen, vilket gör att resultatet ändå ligger på samma nivå.  
 
För finansieringen förväntas ett överskott om 13 mkr (inklusive försäljningen av 
grönklittsaktier) och för nämnder och utskott prognostiseras ett samlat överskott om 
3,5 mkr. Kommunen förväntas uppnå samtliga ekonomiska mål. Även de mål som 
kommunen har satts upp på koncernbolagen förväntas uppnås förutom Orsa Vatten 
och Avfall AB.  

Under året har kommunen arbetat med sex övergripande mål kopplad till visionens tre 
inriktningar. Det som kan uppmärksammas är att målet att 98 procent av hushållen 
ska ha tillgång till bredband är uppfyllt. Orsa var först i Dalarna med att nå målet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-09-24  
Delårsrapport 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021. 

Yrkande 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till förslaget. 

Sändlista 
Ekonomi 
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§ 74 OK KS 2021/00419-1 

 

Kommunalskatt 2022 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2022. 

Reservation 
Anders Rosell (S), Marie Olsson (S), Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), 
Patrik Borgenstrand (S), Maria Tapper (S), Ellenor Smids (S) och Olof Herko (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL). 
Nuvarande skattesats är 22:42 per skattekrona. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2022. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) med instämmande av Marie Olsson (S) yrkar att skattesatsen ska 
lämnas oförändrad, 22:42 per skattekrona. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Magnus Bjurmans (S) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det 
sistnämnda. 

Omröstning  
Omröstning begärs och ska genomföras.  
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
och nej-röst för Magnus Bjurmans (S) yrkande. Omröstningen utfaller med 20 ja-röster 
och 9 nej-röster (se omröstningsbilaga). Därmed beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Sändlista 
Ekonomi 
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§ 75 OK OMS 2021/00105-4 

 

Avgifter omsorgen 2022 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen. Riktlinjerna 
revideras årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för äldre- och funktionsvariationsomsorg. De nu 
aktuella taxorna har inte reviderats de senaste fem åren. Verksamhetsområde omsorg 
har därför gjort en översyn av taxorna och lämnar ett förslag till nya riktlinjer. Dessa 
innehåller en rad förändringar, såväl omdisponeringar och omformuleringar som 
ändringar i sak. Det nya förslaget bör alltså läsas som en helhet, men för att underlätta 
belysandet av skillnaderna har en särskild jämförelse tagits fram som bilaga till 
tjänsteutlåtandet. Beslut om avgifters nivåer är ett politiskt beslut, till exempel att sätta 
låga avgifter eller t.o.m. helt avgiftsbefria vissa typer av insatser innebär alltid i 
förlängningen en prioritering gällande användandet av skattemedel. 
 
Det ska också bli lättare för omsorgstagarna att förstå avgifterna, ambitionen har varit 
att hitta och beskriva det enkla utan allt för många undantag och specialfall. Det kan 
samtidigt få positiva effekter genom mindre administration för avgiftshandläggningen. 
 
För hemtjänstavgifterna föreslås att avgifterna nivåindelas efter vissa schabloner i 
stället för timmar. Omsorgstagarna får den insats de behöver och det är inte kopplat till 
timmar och minuter. Ledsagning likställs med hemtjänst ur avgiftshänseende och 
boendestöd föreslås avgiftsbefrias helt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-09-09 
Jämförelse mellan nuvarande avgifter och det nya förslaget 2021-07-16 
Förslag till riktlinjer för avgifter i omsorgen 2021-09-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen. Riktlinjerna 
revideras årligen. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2021-11-29 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 76 OK KS 2021/00252-2 

 

Höjning av avfallsavgifter 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Den framtagna driftbudgeten för 2022 visar på ett underskott om ca 1,2 miljoner kr för 
avfallsverksamheten. Därför föreslår styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB en höjning 
av avfallsavgifterna med 9% från och med årsskiftet.  
 
Höjningen innebär en ökning med 256 kr/år (21 kr/månad) för fastigheter med 
hämtning var fjärde vecka. För fritidshus med hämtning under perioden 1 april och 30 
september innebär det en ökning med 163 kr/år (14 kr/månad). 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04 
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19 
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari 
2022. 

Sändlista 
NODAVA 
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§ 77 OK KS 2021/00253-2 

 

Höjning av VA-avgift 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1 
januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Den preliminära budgeten 2022 för VA-verksamheten visar på ett underskott om 1, 1 
miljoner kronor. Verksamheten har under flera år visat på ett negativt resultat bland 
annat på grund av akuta underhållsinsatser. Kostnader som förväntas öka framöver 
gäller bland annat reparation och underhåll samt VA-frågan i Grönklitt. Styrelsen i 
Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför en höjning av anläggnings- och 
brukningsavgifterna med 5% från årsskiftet. 
 
Höjningen innebär en ökning av anläggningsavgiften med 10 356 kr för typhus A. Det 
innebär en ökning med 491 kr/år (41 kr/mån) i brukningsavgift för typhus A och 5 569 
kr/år (464 kr/mån) för typhus B.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04 
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19 
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1 
januari 2022. 

Sändlista 
NODAVA 
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§ 78 OK KS 2021/00404-1 

 

Pensionspolicy för anställda 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den  
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2021 infördes nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Orsa 
kommun. Den förra pensionspolicyn från den 21 juni 2010 som omfattade 
bestämmelser för både politiker och anställda i kommunen är inte längre aktuell. Av 
den anledningen upprättas nu en ny policy för anställda.  

Förmånerna är desamma frånsett att minimibeloppet för löneväxling ökat från 500 till 
1000 kronor per månad. I övrigt är dokumentet uppdaterad med den grafiska profilen. 

Policyn tar upp förutsättningar för löneväxling till pension, Alternativ KAP-KL för 
förvaltningschefer eller motsvarande funktioner samt kommunens tryggande av 
pensionsförmåner. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-09-17 
Förslag till pensionspolicy för anställda  
Pensionspolicy antagen 2010-06-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den  
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21. 

Sändlista 
Verksamhetschef samhälle, omsorg och lärande 
Kommunchef 
Personalenheten 
Löneservice 
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§ 79 OK KS 2021/00078-2 

 

Utbetalning av partistöd år 2022 
Beslut 
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 i enlighet med antagna regler för 
partistöd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i 
den lokala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana bidrag, 
Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en gång 
per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt stödet och vad som 
gäller om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige. Grundläggande 
bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725). 
 
Partistödet består av ett grundstöd om 20 000 kr/parti/år samt ett mandatstöd om  
7 000 kr/mandat/år. Det innebär följande stöd för partierna år 2022: 
 

Parti Partistöd (kr) 
Centerpartiet (13 mandat) 111 000 
Socialdemokraterna (8 mandat) 76 000 
Sverigedemokraterna (3 mandat) 41 000 
Vänsterpartiet (2 mandat) 34 000 
Kristdemokraterna (2 mandat) 34 000 
Moderaterna (2 mandat) 34 000 
Miljöpartiet (1 mandat) 27 000 
Summa 357 000 

 
I handläggningen av ärendet kontrolleras vissa formkrav som t ex att partiet är 
representerat i fullmäktige och inte har ”tomma stolar”. Då samtliga mandat i 
kommunfullmäktige har en fastställd ledamot och samtliga redovisningar har 
inkommit i tid föreslår verksamhetsområde service och utveckling att fullmäktige 
beslutar att betala ut partistöd i enlighet med antagna regler. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-09-22 
Regler för partistöd 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 i enlighet med antagna regler för 
partistöd. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 80 OK KS 2021/00461-1 

 

Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB. 
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB har under den senaste treårsperioden redovisat ett negativt 
resultat efter finansiella poster varje år om tillsammans -5,4 mkr. Under år 2018 - 2019 
löstes obeskattade reserver upp med sammanlagt 4,1 mkr men under år 2020 fanns 
inga obeskattade reserver kvar och resultatet efter finansiella poster, -1,3 mkr, slog 
igenom även på årets resultat. 
 
Bolaget har ökat avgifterna för att kunna täcka de ökade kostnaderna men 
prognostiserar ändå ett negativt resultat om 0,6 mkr per september 2021. Då 
kommunen prognostiserar ett högt resultat för året så har frågan lyfts om kommunen 
kan bidra till att Orsa Vatten och Avfall AB inte ytterligare urholkar sitt eget kapital. 
Bolaget har sammanställt en lista där kommunen kan vara behjälplig att täcka 
kostnader under 2021 som innebär att kostnaderna minskas framledes (se dokumentet 
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall). 
 
Den i särklass största posten som föreslås täckas är en kostnad för gåva till 
Grönklittsgruppen av ledningsnät (800 tkr). Under året har bolaget, utan ersättning, 
överlåtit 160 meter vatten- och spillvattenledningar på campingen till 
Grönklittsgruppen. Orsaken är bland annat att undvika framtida skadeståndskrav som 
kan drabba bolaget på grund av inkomstbortfall för Grönklittsgruppen vid framtida 
arbeten på ledningarna. 
 
I övrigt finns ytterligare kostnader (660 tkr) som kommunen kan täcka och som 
bedöms medföra att bolaget kommer att spara för framtiden. Om kommunen täcker 
samtliga kostnader skulle beloppet uppgå till 1 460 tkr, varav 1 200 tkr avser VA-
verksamheten och 260 tkr avser avfallsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-11 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-10-19 
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB. 
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital. 

Sändlista 
NODAVA 
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§ 81 OK KS 2021/00288-3 

 

Fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bo Finnström (S) som ny ordinarie ledamot i Orsa 
byggnadsnämnd från 2021-11-30 och längst till och med 2022-12- 31.  
Anders Rosell (S) väljs till ersättare i Orsa byggnadsnämnd från 2021-11-30 och längst 
till och med 2022-12- 31. 

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Sjödin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Orsa 
byggnadsnämnd. Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen på sitt förra 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-09-27, avsägelse 
av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd (S) 

Yrkanden  
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell, föreslår Bo Finnström (S) som ny 
ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd (S) och Anders Rosell (S) som ersättare i 
Orsa byggnadsnämnd från 2021-11-30 och längst till och med 2022-12-31. 
 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta 

 

Sändlista 
De valda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 82 OK KS 2021/00388-2 

 

Fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall 
AB  
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Kenneth Lilja (S) som ersättare i styrelsen för Orsa Vatten 
och Avfall AB från 2021-11-30 och längst till och med 2022-12- 31. 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Samuelsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Orsa 
Vatten och Avfall AB. Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen på sitt förra 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-09-27, avsägelse 
av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB (V) 

Yrkanden  
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell, föreslår Kenneth Lilja som ny 
ledamot i Orsa Vatten och Avfall AB (V) från 2020-10-06 och längst till och med 2022-
12- 31. 
 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta 

Sändlista 
Den valda 
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§ 83 OK KS 2021/00391-6 

 

Fyllnadsval, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen  
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Nina Wiik (C) som ny ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen från 2021-11-30 och längst till och med 2022-12- 31. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Hjärpsgård (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen på sitt förra 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-09-27, avsägelse 
av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (C) 

Yrkanden  
Ordförande i valberedningen, Jan Segerstedt, föreslår Nina Wiik som ny ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen (C) från 2020-10-06 och längst till och med 2022-12- 31. 
 

Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på Jan Segerstedts förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta 

 

Sändlista 
Den valda 
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§ 84  

 

Delgivningar 
1. Beslut om efterträdarval 

kommunfullmäktige (C) 
OK KS 2021/00391-5 

2. Granskning av delårsrapport 2021 
Hjälpmedelsnämnden 

OK KS 2021/00441-1 
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