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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2022-11-21 kl. 13:00 – 16:55 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Anna Pers (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: Jan Segerstedt (C) ej tjänstgörande ersättare 
Olof Herko (S) ej tjänstgörande ersättare och vice 
ordförande OVAB §§ 137.1-137.3 
Klaus Csucs, Birgitta Bogren chef samhälle § 128 
Mikael Hansson intendent, Roland Fållby VD OLAB/OBAB 
§ 129 
Helene Grapenson personalchef §§ 130-131 
Anna-Karin Göthe ekonomichef § 132 
Leia, Ebba, Sofia och Ruwayda unga kommunutvecklare, 
Ida och Vilja praktikanter § 137.1 
Leif Dahlfors (C) ordförande, Göran Brorsson, Mattias 
Mjöberg, Ingemar Eriksson §§ 137.2-137.3 
Jesper Karlsson chef omsorg, Ulla Jansson chef IFO § 137.4 
Maria Fransson Ronell kostchef § 137.5 
Henrik Göthberg chef service och utveckling § 129, § 137.1, 
§ 137.5 
Emma Jidemyr kommunikationschef 
Marie Ehlin kommunchef 
Camilla Staberg sekreterare 
 

Utses att justera: Joep Meens (MP) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter:  

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 127 – 139 

  

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

  

Joep Meens, justerare 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2022-11-21 

Överklagningstid: 2022-11-28 – 2022-12-19 

Anslaget sätts upp: 2022-11-28 Anslaget tas ner: 2022-12-20 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrift 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 127 OK KS 2022/00128-1 

 

Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av  
VA-bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB. 
 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i  

Mora och Älvdalens kommuner. 

Reservation 
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa, Mora och Älvdalens kommuner bildade år 2010 det gemensamma VA-bolaget 
NODAVA AB, med Orsa kommun som värdkommun. NODAVA ägs med en tredjedel 
var av kommunerna genom de kommunala ägarbolagen Moravatten AB, Orsa Vatten 
och Avfall AB och Älvdalen Vatten och Avfall AB (ägarbolag). Anläggningarna ägs av 
respektive ägarbolag och personalen är organiserade inom NODAVA, som har rollen 
som utförarbolag. Kommunerna styr sina respektive ägarbolag utifrån bolagsordningar 
och ägardirektiv. Det gemensamägda NODAVA styrs av gemensam bolagsordning och 
gemensamt ägardirektiv.  

År 2020 genomförde konsultfirman Qualitarium AB en utredning om NODAVA på 
uppdrag av kommunerna. Utredningen gav rekommendationer om att förtydliga och 
förbättra styrningen av ägarbolagen och NODAVA. 

Följande viktigare revideringsförslag gäller för alla tre ägarbolagen och för NODAVA:  

• Tillägg om att protokoll från styrelsesammanträden och aktuell 
förteckning över styrelseledamöter ska publiceras på webbplats. 

• Förtydliganden i styckena som beskriver verksamhetsinnehåll. 
• Ändring till formuleringen ”eftersträva” nollresultat i stället för 

”uppvisa” nollresultat i stycke 10 om ekonomiska mål. 

• Tillägg om närvarorätt för kommundirektör/kommunchef och 
ekonomichef vid styrelsemöten. 

För ägarbolagen föreslås vidare att ägardirektiven förtydligas om att ägarbolagen minst 
två gånger per år kallar till ägarråd, varvid bolaget ansvarar för agenda i samråd med 
ägaren.  

Viktigare revideringar som föreslås specifikt i ägardirektivet för NODAVA: 

• Förtydligande i stycke 3 om att Orsa kommun är värdkommun för 
bolaget och utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget. 
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• Revidering av stycke 5 om NODAVA:s verksamhet, så att det bättre 
följer samarbetsavtalet och aktuell verksamhet. 

• Förtydliganden gällande bolagets ändamål i stycke 6 om att säkerställa 
tillgång på kompetens, åstadkomma effektivitetsvinster och att 
säkerställa en kundorienterad verksamhet. 

• Förtydligande i stycke 11 om att NODAVA:s verksamhet finansieras via 
intäkter från försäljning av tjänster till ägarbolagen och till 
ägarkommunerna.  

• Förtydligande om att bolaget skall ha ägarråd med sina ägarbolag minst 
två gånger per år. 

• Tillägg om att bolaget ska delta vid presidieträffar två gånger per år. 
• Alla ägardirektiv har reviderats gällande benämningar/språk, 

formuleringar och uppdaterade hänvisningar till lagar. 

För att stärka kommunstyrelsernas uppsikt över ägarbolagen och för att öka 
informationsutbytet föreslås att minst en av styrelseledamöterna för respektive 
ägarbolag samtidigt har post som ordinarie ledamot i sin kommunstyrelse.  

Kommunerna bör uppmärksamma möjligheten att med stöd utifrån § 9 i 
bolagsordningen för NODAVA utse ett lika stort antal ledamöter från varje kommun, 
maximalt tre ledamöter från varje kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef senast reviderad 2022-11-02 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-16 
Konsultrapport från Qualitarium AB (2020) 
Förslag ägardirektiv för OVA med markeringar och kommentarer 
Förslag ägardirektiv för NODAVA med markeringar och kommentarer 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB. 
 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i  

Mora och Älvdalens kommuner. 

 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 128 OK KS 2022/00420-2 

 

Näringslivsstrategi 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 – 2026. 
 
I näringslivsstrategin ersätts utskottet för samhälle med utskottet för strategi eftersom 
näringslivsfrågorna ska flyttas dit. 

Reservation 
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområdet samhälle har i samverkan med kommunens ledningsgrupp och 
Näringslivsrådet tagit fram en näringslivsstrategi för 2023 – 2026, eftersom 
kommunens nuvarande näringslivsstrategi går ut vid årsskiftet. Arbetsområden och 
prioriteringar har gemensamt tagits fram liksom hur arbetet ska organiseras och 
genomföras. 
 
Verksamhetsområde samhälle har, i samarbete med övriga kommunala verksamheter 
och bolag, ansvar för att ta fram en gemensam plan med aktiviteter som bygger på 
strategins prioriterande utvecklingsområden. Dessa områden är bland annat 
kompetens- och bostadsförsörjning, förenklade rutiner kring myndighetsutövning och 
förbättring i bemötande, service, kommunikation och upphandling. Ytterligare ett 
prioriterat område är besöksnäringen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2022-10-18 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle rev 2022-11-09 
Yttrande miljönämnden 2022-11-09 
Näringslivsstrategin 2023 – 2026 
Nuvarande näringslivsstrategi 2021 – 2022  

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2023 – 2026. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar att utskottet för samhälle ersatts av utskottet för strategi 
eftersom näringslivsfrågorna ska flyttas till det sistnämnda utskottet och yrkar i övrigt 
bifall till förslaget.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 129 OK KS 2022/00457-2 

 

Handlingsplan för om-, till- eller nybyggnad av lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen gällande process för om-, till- eller 
nybyggnad av lokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplanen ska vara styrande för Orsa kommuns förvaltning och kommunens 
helägda bolag, Orsa Lokaler AB. 

Planen syftar till att beskriva processen för vad som ska ske i samband med att 
kommunen, genom någon av dess verksamheter, vill genomföra en om-, till- eller 
nybyggnad av lokaler genom bolaget. Vidare beskrivs roller, ansvar samt vilka beslut 
som måste tas och av vem samt hur processen följs upp med hjälp av styrkort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-10-28 
Handlingsplanen gällande process för om- till- eller nybyggnad av lokaler 2022-10-06 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen gällande process för om-, till- eller 
nybyggnad av lokaler. 

Sändlista 
Verksamhetsområde service och utveckling 

Orsa Lokaler AB 
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§ 130 OK KS 2022/00349-1 

 

Kompetensförsörjningsstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kompetensförsörjningsstrategi att gälla från 
den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande kompetensförsörjningsstrategi från 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med färre 
personer i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att medföra 
en ökad efterfrågan på välfärdstjänster medan andelen människor som står till 
arbetsmarknadens förfogande minskar. Utvecklingen innebär också att de ekonomiska 
resurserna inte ökar i samma takt som behoven. 

Kompetensförsörjningen är en av kommunens stora utmaningar framledes. För att 
klara våra gemensamma utmaningar behöver kommunen en kompetensförsörjnings-
strategi som ger uttryck för vår ambition samt färdriktning för att tillsammans nå 
uppsatta mål och visioner. 

Det finns ett förslag till strategi som utgår från fem områden. Dessa är Gott 
medarbetar- och ledarskap, Fler jobbar mer, Starkt arbetsgivarvarumärke, 
Lönebildning och Fokus på en hållbar arbetsmiljö. 

För att hålla ihop strategin och tydliggöra frågan ur ett helhetsperspektiv sker arbetet 
med kompetensförsörjning utifrån kommunens HR-processer ARUBA. ARUBA står för 
processerna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-08-30 
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-08-19 
Kompetensförsörjningsstrategi 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kompetensförsörjningsstrategi att gälla från 
den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande kompetensförsörjningsstrategi från 2014. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 131 OK KS 2022/00117-3 

 

Svar på medborgarförslag om att låta alla Orsabor omfattas 
av friskvårdssatsningen ”Motionera mera” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av Personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med förslag om att inte bara 
anställda på Orsa kommun utan alla Orsabor ska få delta i friskvårdsaktiviteten 
”Motionera mera”.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-10-27 

Medborgarförslag 2022-03-30 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Det är glädjande att det finns ett intresse av mer motion för kommunmedborgarna i 
Orsa. ”Motionera mera” är dock en liten aktivitet med en budget på ca 4500 kronor per 
år till små priser till de som deltar. Aktiviteten sker två gånger per år och administreras 
av Personalenheten. ”Motionera mera” är enbart tänkt som uppmuntran till fysisk 
aktivitet för personer som är anställda i kommunen. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 132 OK KS 2022/00478-1 

 

Använda årets resultat till särskilt boende, SÄBO 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ekonomichefen inom budgetram reserverad för hyror, 
av budget som kvarstår vid årets slut av medel till KS förfogande samt nyttjande av 
årets överskott får delegation på att ersätta Orsa Lokaler AB för nedlagda 
projekteringskostnader. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Lokaler AB (OLAB) har upparbetade kostnader för projektering av nytt särskilt 
boende (SÄBO). Med tanke på gällande moms och skatteregler är det mer förmånligt 
att genomföra bygget av SÄBO i kommunens regi. De kostnader som är nedlagda hos 
OLAB bör därför faktureras kommunen. Orsa kommun prognosticerar ett positivt 
resultat för 2022. Kommunen har avsatt medel i budgeten för att klara höjda 
hyreskostnader till följd av nybyggnation av SÄBO samt att det finns medel avsatta till 
KS förfogande. Efter nyttjande av dessa reserveringar bedöms kommunen göra ett 
positivt resultat utöver vad som budgeterats för 2022. 
 
Syftet är att ta så mycket kostnader som möjligt 2022 då kommunen prognosticerar ett 
positivt resultat för att slippa ta dessa kostnader de närmaste åren då det ekonomiska 
läget bedöms vara betydligt svårare. Genom att täcka nedlagda kostnader hos OLAB får 
bolaget möjlighet att lösa ett lån om 20 mkr. 
 
Det totala beloppet för OLABs nedlagda projekteringskostnader uppgår till 22 021 587 
kronor enligt faktura. 
 
Kostnaderna föreslås hanteras enligt nedan:  
Reservering för SÄBO (92240) 8 500 000 kr  
Medel till KS förfogande (13170)  7 100 000 kr  
Årets resultat   6 421 587 kr 

22 021 587 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-11-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ekonomichefen inom budgetram reserverad för hyror, 
av budget som kvarstår vid årets slut av medel till KS förfogande samt nyttjande av 
årets överskott får delegation på att ersätta Orsa Lokaler AB för nedlagda 
projekteringskostnader. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 133 OK KS 2022/00444-3 

 

Utökat samverkansavtal e-arkivcentrum Dalarna 

Beslut 
Orsa kommun beslutar att delta i det fortsatta arbetet med att utöka samverkan om ett 
gemensamt e-arkiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga dalakommuner har sedan december 2018 en avtalssamverkan om e-arkiv och 
ett gemensamt upphandlat e-arkivsystem. Stödfunktionen i dalakommunernas 
samverkan, E-arkivcentrum Dalarna, har tillsammans med Hälsinglands kommuner: 
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, samt Sandvikens och Nora 
kommuner, diskuterat möjligheten att ansluta sig till dalakommunernas modell för 
samverkan. En utökad samverkan medför en ny gemensam upphandling av  
e-arkivsystem, samt fler avtalsparter i befintligt samverkansavtal. 
 
En utökning av e-arkivsamverkan med ytterligare sju kommuner leder till en mer 
kostnadseffektiv verksamhet, större möjlighet till kunskapsutbyte och enklare att 
rekrytera specialistkompetens till stödfunktionen. En förutsättning för utökad 
samverkan är att intresserade kommuner ansluter sig till den befintliga modellen för  
e-arkivsamverkan i Dalarna. Samverkanssamtal har förts under maj – september 2022 
och utmynnat i en vilja att fortsätta arbetet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-10-24 
Förslag att göra avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e-arkiv samt ny 
upphandling av e-arkivsystem 
Kalkyl – utökad samverkan e-arkivcentrum 
Styrgruppsprotokoll e-arkivcentrum 2022-09-23 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Orsa kommun beslutar att delta i det fortsatta arbetet med att utöka samverkan om ett 
gemensamt e-arkiv. 

Sändlista 
E-arkivcentrum Dalarna 
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§ 134 OK KS 2022/00464-2 

 

Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av förbundsordningen under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och medlemskommunerna. En 
utredning har därför genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för förbundet att 
överta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll från medlemskommunerna. 

Direktionen fattade ett inriktningsbeslut den 17 september 2020 att förbundet ska 
överta sotning och brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start från den 1 
januari 2022. Av olika anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023. 
För att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en 
revidering av förbundsordningen. Revideringen består i att skriften som antyder att 
förbundet endast bistår kommunen i utvalda delar i sotningsverksamheten tas bort. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-11-02 
Protokollsutdrag från direktionen BRAND 2022-05-19 
Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 2023 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av förbundsordningen under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 135 OK KS 2022/00047-2 

 

Regler för partistöd och utbetalning av partistöd år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige antar regler för partistöd. 
 
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2023 i enlighet med antagna regler. 

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). 
 
Det har inte skett några ändringar i kommunallagen eller övriga förändringar som kan 
påverka partistödet sedan reglerna antogs förra gången. Dock gäller beslutet för förra 
mandatperioden och ett nytt beslut bör tas av fullmäktige. 
 
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 2023: 
 

Parti Partistöd (kr) 
Centerpartiet (11 mandat) 97 000 
Socialdemokraterna (7 mandat) 69 000 
Sverigedemokraterna (5 mandat) 55 000 
Moderaterna (3 mandat) 41 000 
Vänsterpartiet (2 mandat) 34 000 
Kristdemokraterna (2 mandat) 34 000 
Miljöpartiet (1 mandat) 27 000 
Summa 357 000 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-10-27 
Förslag till regler för partistöd från 2023 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige antar regler för partistöd. 
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2023 i enlighet med antagna regler. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2022-11-21 
Dokument nr: OK KS 2022/00003-37 

14(21) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

§ 136 OK KS 2022/00451-2 

 

Arbetsordning kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsordningen anger arbetsformer och uppgifter för kommunfullmäktige. I 5 kap.  
72 § kommunallagen finns krav på att vissa bestämmelser ska finnas i en 
arbetsordning. Det gäller bland annat antalet ledamöter, tillvägagångssätt vid 
omröstningar och hantering av interpellationer, motioner och medborgarförslag.  
 
Kommunens förslag utgår från ett underlag från SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner) med en del lokala tillägg, till exempel presidiets uppgift att medverka vid 
kommunens nationaldagsfirande. 
 
Det är få revideringar i det nya förslaget (se rödmarkerat). En förändring är att 
interpellationer kan ställas till ordförande och vice ordförande i kommunala helägda 
bolag samt NODAVA AB. Vissa delar har förtydligats till exempel att antalet ersättare 
ska utgöra högst hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige. Det är 
Länsstyrelsen som räknar om och tilldelar platserna efter den principen idag. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har sett över arbetsordningen och ställer sig bakom 
förslaget. Den nya arbetsordningen föreslås gälla från 2023 och framåt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-11-10 
Förslag till arbetsordning från 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 137  

 

Informationsärenden 

1. Rapport och förslag till åtgärder från 

unga kommunutvecklare 2022 

(Henrik Göthberg, unga 

kommunutvecklare Leia, Ebba, Sofia och 

Ruwayda) 

Orsa kommun anställer unga 
kommunutvecklare under sommaren för 
att jobba med förbättringsfrågor. I år 
anställdes fyra kommunutvecklare.  

Fokus för årets arbete är kränkningar. 
Alla barn och unga har rätt till en trygg 
uppväxt. Därför vill unga kommun-
utvecklare 2022 att kommunen ska 
arbeta för att inga barn och unga ska 
utsättas för kränkningar. 

Föreslagna åtgärder är bland annat 
informationskampanjer kring stöd och 
hjälp om någon har blivit utsatt för 
kränkningar, fortbildning för både elever 
och skolpersonal, fler vuxna i 
skolkorridorerna och en hälsovecka på 
skolan där psykisk ohälsa 
uppmärksammas.  

Ytterligare förslag är att ha ett mål kring 
detta i kommunplanen som är ett 
styrdokument för kommande års arbete. 
Ett sådant mål kan formuleras så här: 
”Orsas barn och unga upplever att de är 
trygga och respekterade i kommunens 
verksamheter”.  

OK KS 2022/00410-1 

2. Ägarsamråd Orsa Vatten och Avfall 

AB (Leif Dahlfors (C), Olof Herko (S), 

Ingemar Berglund, Mattias Mjöberg, 

Göran Brorsson) 

Kommunstyrelsen genomför en gång per 

ett ägarsamråd med de kommunala 

bolagen. Anledningen är styrelsens 

uppsiktsplikt enligt kommunallagen men 

även att få information om lägesstatus och 

pågående arbeten inom bolagen.  

OK KS 2022/00006-10 
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Inom VA-verksamheten så är det ett 

överskott rörande personalkostnader som 

beror på vakanta tjänster. Det har 

inneburit att vissa uppgifter har fått 

skjutas fram. Tidigare har bolaget jobbat 

med att identifiera och åtgärda 

vattenläckor vilket har gett bra resultat. 

Under nästa år kommer bolaget jobba med 

bland annat hantering och förvaring av 

slam. Det ekonomiska resultatet för 

perioden januari till oktober är 2,8 mkr 

men prognosen är 1,5 mkr. 

Inom avfallsverksamheten har transporter 

och inventariehyror kostat mer än 

budgeterat. Även här har det varit vakanta 

tjänster vilket innebär lägre 

personalkostnader. Det ekonomiska 

resultatet för perioden januari till oktober 

är – 1 mkr men prognosen är -2 mkr. 

När det gäller kommande investeringar 

beräknas 2 mkr till efteranslutningar för 

VA under nästa år. Bolaget räknar också 

med att göra reparationer på befintliga 

vattenledningar och vattenverk men även 

investeringar i nya. Nya överförings-

ledningar kommer att läggas till Grönklitt 

och till det nya bostadsområdet Löva 

strand.  

Investeringar kommer även göras inom 

avfallsområdet. Det gäller bland annat ett 

inpasseringssystem till 

återvinningscentralen.  

3. Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningsavfall (Göran Brorsson) 

Nya krav gällande insamling av 

förpackningsavfall införs under 2024–

2027. Det innebär bland annat att 

kommunen tar över insamlingen av 

förpackningsavfall från hushåll och 

samlokaliserade verksamheter. 

Kommunerna får även ansvaret att samla 

in förpackningsavfall i offentlig miljö 

såsom torg och parker. 

OK KS 2022/00006-31 
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Producenterna av förpackningar ska 

bekosta insamlingen och sköta 

återvinningen av förpackningar.  

Ansvarsfördelningen är att kommunen 

ansvarar för transport av förpackningarna 

till kommunal omlastningsplats eller plats 

enligt överenskommelse med 

producenterna. Producenterna ansvarar 

för vidare transport och återvinning. 

Förändringarna gäller förpackningar av 

papper och kartong, plast, metall, färgat 

och ofärgat glas, trä och övrigt 

förpackningsmaterial. Kraven på 

fastighetsnära insamling gäller bara 

förpackningar av papper och kartong, 

plast, metall och glas. 

Syftet med att införa fastighetsnära 

insamling är att det ska bidra till ökad 

källsortering och minskade mängder 

förpackningar i restavfallet, vilket ökar 

materialåtervinningen och bidrar till att nå 

de gemensamma miljömålen. 

Från den 1 januari 2024 så tar kommunen 

över insamling av förpackningsavfall från 

hushåll genom fastighetsnära insamling 

eller lättillgängliga insamlingsplatser. Det 

ska vara verkställt senast den 1 januari 

2027.  

Den 1 januari 2026 så ska kommuner 

samla in förpackningsavfall på torg och i 

parker samt andra populära platser där 

kommunen har ett renhållningsansvar 

enligt lag om gaturenhållning.  

4. Redovisning av egenkontroll barn- 

och unga tredje kvartalet 2022 (Ulla 

Jansson, Jesper Karlsson) 

Genomgång av egenkontroller inom 

handläggningen av barn och unga för det 

tredje kvartalet år 2022. Under perioden 

första juli till sista september har det totalt 

kommit in 89 anmälningar rörande oro för 

barn och unga under 18 år.  

OK OMS 2022/00102-3 
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Under perioden har 29 utredningar 

avslutats. 

Sju utredningar av 29 som avslutats valdes 

ut och har granskats enligt mallen från 

Inspektionen för vård och omsorg. Dessa 

väljs slumpmässigt ut och rör 11 kap. 1 § 

socialtjänstlagen. 

Fem av dessa avslutades inom lagstadgad 

tid om fyra månader. I en utredning fanns 

det en begäran om förlängd utredningstid 

eftersom handläggaren väntade på 

kompletterande uppgifter. Den sjunde 

utredningen hade blivit försenad på grund 

av sjukskrivning.  

I granskningen ingår även kontroll att 

handläggaren meddelat vårdnadshavare 

och barn över 15 år att utredning är inledd. 

Det har inte gjorts i en av de granskade 

utredningarna. I tre av utredningarna 

framgick inte vårdnadshavarnas 

inställning till förslag till beslut. 

Granskning har även gjort av ärenden som 

rör placeringar utanför hemmet med stöd 

av socialtjänstlagen och LVU (lagen om 

vård av unga). I ett placeringsärende så 

har inte genomförandeplan upprättats. 

Besök har genomförts i alla granskade 

placeringsärenden.  

Med anledning av granskningen så 

planerar verksamheten att följa upp 

konstaterade brister i de specifika 

utredningarna men även ha en fortsatt 

dialog med personalen. Avvikelserna 

rapporteras i systemet LifeCare.  

Ytterligare en åtgärd är 

hälsoundersökningar för barn som vårdas 

utanför hemmet under hösten 2022.   

5. Förslag till policy för kost 2023–

2026 (Maria Fransson Ronell, Henrik 

Göthberg) 

Det är snart dags att uppdatera 

kostpolicyn. Vägledande för revideringen 

har varit Orsa kommuns vision, Orsa 

2050. Fokus i policyn och i arbetet med 

OK KS 2022/00440-2 
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denna är att matgäster ska uppleva 

trygghet.  

Under arbetat har samverkansråd 

genomförts med de lokala företagen men 

även invånardialog med elever och äldre 

som bor på särskilt boende.  

Utmaningar är att bibehålla en hög kvalité 

och lokalodlade livsmedel på grund av 

höga kostnader. En annan utmaning är 

anpassning av kosten på grund av etiska 

och religiösa skäl. Förslaget i den 

reviderade policyn är att anpassa menyn 

om det finns sådana skäl. 

6. Information om särskilda boendet 

Slipstenen (Marie Ehlin) 

Inget att rapportera. 

OK KS 2022/00224-1 
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§ 138  

 

Delegationsbeslut 

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2022-06-09 

OK KS 2021/00018-56 

2. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2022-08-23 

OK KS 2022/00347-3 

3. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2022-09-20 

OK KS 2022/00347-7 

4. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för 

samhälle 2022-10-18 

OK KS 2022/00347-12 
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§ 139  

 

Delgivningar 

1. Protokoll Kommunstyrelsen 2022-10-31 OK KS 2022/00003-33 

2. Styrelseprotokoll Orsa Vatten och Avfall 

AB, 2022-09-28 

OK KS 2022/00026-51 

3. Styrelseprotokoll Nodava, 2022-09-27 OK KS 2022/00026-52 

4. Protokoll efter tillsyn hos 

överförmyndarna i norra Dalarna 2022-

10-13 

OK KS 2022/00026-53 

5. Protokoll direktionen Brandkåren Norra 

Dalarna 2022-10-28 

OK KS 2022/00026-54 

6. Protokollsutdrag gymnasienämnden 2022-

10-26 - Sammanträdesplan 2023 

OK KS 2022/00026-55 

7. Protokoll styrelsemöte Dalabanans 

intressenter 2022-09-30 

OK KS 2022/00026-56 
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