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Utredning av Orsa Turistbyrån
Sammanfattning av ärendet
Näringslivskontoret har gjort en utredning med anledning av klausul i avtal RD2016/143 mellan Visit
Dalarna och Orsa Kommun. Klausulen belyser möjligheten att omforma turistbyråfunktionen i
kommunen.
Idag betalar Orsa Kommun ca: 1,7 miljoner kr per år till Visit Dalarna.
I denna summa ingår turistbyrådrift, broschyrer/material, personal och även avdelningar inom
strategisk utveckling, affärsutveckling samt sälj och kommunikation.
En viktig insikt är att turistbyrån utgör endast en mindre del i Visit Dalarnas tjänst till Orsa.
Turistbyråns framtida roll och struktur är under förändring generellt – nya konstruktioner har uppstått
som integrering av turistbyrå i andra verksamheter eller full avveckling av den fysiska butiken med
fokus på digitalisering.
Efter att ha granskat uppdraget anser Näringslivskontoret att det skulle medföra stora ekonomiska
investeringar samt innebära risker och konsekvenser med att ta över turistbyrån.
I utredningen ser vi att turistbyrån bara är en del i helhetstänket.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Utökad sammanfattning av Turistbyrån i Orsa
Bilaga 2. Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna RD2016/143, 2016-10-05
Bilaga 3. Verksamhet – Nya Visit Dalarna, 2017-03-16
Bilaga 4. (digital länk, 400 sidor) Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring IDnummer: SOU 2017:95, 2017-12-07 http://www.regeringen.se/4addac/contentassets/153ef49a58224148be5ae509ebb619b0/sou2017_95-webb.pdf

Bilaga 5. Presentation Orsa, av Visit Dalarna, 2018-01-22
Studiebesök Åre Turistbyrå/bibliotek, oktober 2017-10-31
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Carl Johan Ingeström, VD/CEO
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Elisabeth Asp-Christiansson, Chef Affärsutveckling/Head of Business Development
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Malin Ahlsén Gahns, Chef Tourist Informations Norra Dalarna
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Maria Bälter, Affärsutvecklare Mora/Orsa
Möte med Vansbro Näringslivssamverkan, Mattias Christerson, 2017-10-17
Möte med Orsa Kultur & Fritid, Barbro Fischerström, Kulturchef 2017-10-25
Möte med Ola Granholm, Framväxtbolaget, tidigare Näringslivschef på Orsa kommun 2017-11-21
Konferens - Up-to-date Visit Dalarna, Romme 9-10/11-2017
Konferens - Fokus på besöksnäringen, Stockholm 7/12-2017
Konferens – SKL, Stockholm 8-9/2-2018
Intervjuer med 16 olika aktörer i besöksnäringen Orsa under hösten 2017 och början av 2018
Möte/styrelsemöte Visit Orsa - december 2017-11-20

Förslag till beslut
Utskottet för Samhälle (Näringslivskontoret) - Med anledning av de kostnader som är granskade ser Näringslivskontoret
ingen vinst med att ta över turistbyrån utan föreslår kommunstyrelsen att fortsätta driva Turistbyrån under Visit Dalarna.

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 2018-02-27
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Utredning av Orsa turistbyrå
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta att driften av Turistbyrån
fortsätter som tidigare under Visit Dalarna

Sammanfattning av ärendet
Näringslivskontoret har gjort en utredning med anledning av klausul i avtal
RD2016/143 mellan Visit Dalarna och Orsa kommun. Klausulen belyser möjligheten
att omforma turistbyråfunktionen i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
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UTÖKAD SAMMANFATTNING AV UTREDNING
TURISTBYRÅ I ORSA
Hur kan Orsa uppnå en tillgänglig och kompetenssäkrad Turistbyrå?

FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Min rekommendation är att Turistbyrån fortsätter drivas av Visit Dalarna.
2. Min andra rekommendation är att komplettera med en kommunal deltids-tjänst för utökad
tillgänglighet och kompetens.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Näringslivskontoret har gjort en utredning med anledning av klausul i avtal RD2016/143 mellan Visit
Dalarna och Orsa Kommun. Klausulen belyser möjligheten att omforma turistbyråfunktionen i
kommunen.
Motivering av rekommendation
Störst affärsnytta samt tillgänglighet och kompetensförsörjning
Störst affärsnytta ligger i att behålla turistbyrån under destinationsbolaget Visit Dalarna och addera en
kommunal deltidstjänst.
Orsa Kommun betalar 1,7 miljoner kr för delägarskapet i Visit Dalarna – utöver Turistbyrådrift,
broschyrer/material och personal ingår även avdelningar inom strategisk utveckling, affärsutveckling
samt sälj och kommunikation. Turistbyrån utgör endast en mindre del i Visit Dalarnas tjänst till Orsa.
(se bilaga: Visit Dalarnas presentation för Orsa)

Om Turistbyråns drift läggs under kommunen kräver förslaget minst två heltider för att uppnå
efterfrågad tillgänglighet. Kostnaden för två genomsnittslöner för turistbyrån är drygt 900.000 kr per
år – utöver tillkommer hyra, försäkring, licenser, utbildningar, sommarvikarier, broschyrer/material
etc.
Spekulerar vi i slutkostnaden landar den en bit över en miljon kronor utan att vi har räknat med den
tid och kostnad tjänstemän och eventuella konsulter behöver lägga ner och investeras i.
Eftersom en viktig insikt är att turistbyrån enbart utgör en liten del av vad Visit Dalarna levererar till
Orsa, visar det på att deras sätt att driva turistbyrån är starkare genom samarbetet av alla
kommunerna och är mycket mer kostnadseffektivt.
Ser vi över vad en investering i en deltidstjänst kostar är det ca 300.000 kr per år och den
investeringen kan man komma igång med direkt. Med en kommunalanställd deltidstjänst på
turistbyrån får man utöver ökad tillgänglighet och kompetensen även en större insikt och påverkan i
verksamheten.
Värt att nämna är även att Visit Dalarna vid övertagandet mars/april 2017 startade en egen
utredning/kartläggning för att skapa en ny strategi för samtliga turistbyråer i verksamheten. Visit
Dalarna har även uttryckt att det är villiga till samarbete om vi önskar integrera turistbyrån med
exempelvis Kulturhuset.
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Know-how
Visit Dalarna besitter tung kompetens inom besöksnäringen.
I statens offentliga utredning av en samlad politik för en hållbar turism (se bilaga ”Ett land att besöka…) sitter
Visit Dalarnas chef för strategisk utveckling, Lotta Magnusson med i expertpanelen – vilket bland annat
borgar för att Dalarna har en röst även i dessa sammanhang samt visar på ett förtroende på en
nationell nivå. Visit Dalarna ligger i framkant som destinationsföretag.
Rätt fokus
Rikta allt fokus på turistbyrån idag är verkningslöst, det finns andra punkter kommunen behöver
uppfylla för att uppnå status av en besöksnäringskommun.
Exempelvis behöver antal bäddar i kommunen ses över om man önskar större antal gäster än i dag.
Ställplatser för husbilar som Orsa saknar – kan inte jämföras med husbils-turisterna som bor på
campingar det är en helt annan kategori turister. Digitalisering, standard, större hotell med 25-30 rum
för att kunna ta emot bussresor finns heller inte i Orsa idag, båtplatser, laddningsstationer för elbilar
eftersom elbilar spås fördubblas under 2018 i bara Sverige, ett attraktivt centrum, ett levande centrum
med kvalitativa evenemang, skyltade och underhållna vandringsleder, cykelvägar i centrum och till
närmsta byar, infrastruktur i allmänhet etc.
Orsa behöver transformeras till en exportmogen och attraktiv ort för att få ta del av den framtida
besöksnäringen. Mot bakgrunden att besöksnäringen är i en expansiv fas och Visit Dalarna har börjat
expandera och bearbeta andra delar av den internationella marknaden är det här en verklighet inom
snar framtid. I SOU 2017:95 fastställs att i den globala konkurrensen behöver företag och
destinationer som erbjuder upplevelser i form av produkter och tjänster som håller mycket hög
kvalité.
Besökare vill idag ha bekvämligheter, moderniteter, snabbt wi-fi och hög standard. Samtidigt som
besökarna i Orsa önskar se ett centrum med timrade väggar, små genuina butiker, autentisk mat,
spelmän, kurbits och dalahästar.
Vilken stadsbild, aktiviteter, boenden och matställen möts besökarna av när de kommer till Orsa idag?

BESLUTSUNDERLAG
KARTLÄGGNING & FÖRSTUDIE ÄR BYGGD PÅ:
Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna RD2016/143, 2016-10-05
Studiebesök Åre Turistbyrå/bibliotek, oktober 2017-10-31
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Carl Johan Ingeström, VD/CEO
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Elisabeth Asp-Christiansson, Chef Affärsutveckling/Head of Business Development
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Malin Ahlsén Gahns, Chef Tourist Informations Norra Dalarna
Möten med Visit Dalarna 2017/18 - Maria Bälter, Affärsutvecklare Mora/Orsa
Möte med Vansbro Näringslivssamverkan, Mattias Christerson, 2017-10-17
Möte med Orsa Kultur & Fritid, Barbro Fischerström, Kultu rchef 2017-10-25
Möte med Ola Granholm, Framväxtbolaget, tidigare Näringslivschef på Orsa kommun 2017-11-21
Konferens - Up-to-date Visit Dalarna, Romme 9-10/11-2017
Konferens - Fokus på besöksnäringen, Stockholm 7/12-2017
Konferens – SKL, Stockholm 8-9/2-2018
Intervjuer med 16 olika aktörer i besöksnäringen Orsa under hösten 2017 och början av 2018
Möte/styrelsemöte Visit Orsa - december 2017-11-20
Presentation Orsa av Visit Dalarna 2018-01-22
Längre sammanfattning av Turistbyråns utredning
Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna RD2016/143, 2016-10-05
Presentation Orsa av Visit Dalarna 2018-01-22
Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring ID-nummer: SOU 2017:95
http://www.regeringen.se/4addac/contentassets/153ef49a58224148be5ae509ebb619b0/sou-2017_95-webb.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-201795/
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Förord
Turism- & besöksnäringen är viktig för tillväxten i Sverige och inte minst för oss
här i Dalarna, visionen för besöksnäringen är ”Dalarna är Norra Europas ledande
och mest spännande besöksregion”.
Genom en översyn av hur vi bäst skall organisera oss framåt i arbetet med att
skapa förutsättningar för besöksnäringens tillväxt har detta beslutsunderlag och
förslag till Nya Visit Dalarna växt fram. Många av er har på ett eller annat sätt
funnits med och påverkat förslaget, vilket nu är dokumenterat i denna rapport.
Ambitionen är att Nya Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att
tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna satt för besöksnäringen
fram till 2020. Genom detta initiativ vill vi säkerställa att besöksnäringen får
bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas, samt skapa den
absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans
för att öka turismen i Dalarna. När vi lyckas med det bedömer vi också att vi
kommer att vara den ledande turistorganisationens i Skandinavien! Det är Nya
Visit Dalarnas egen vision. Vårt fokus är dock de resultat och effekter vi lyckas
bidra till för besöksnäringen som helhet.
Processen för att ta fram detta beslutsunderlag och förslag är genomförd av
Graffman AB, vår samverkanspartner i arbetet. Vi som gett dem uppdraget är
styrelsen i Visit Dalarna.
Välkommen att ta del av beslutsunderlaget du har i din hand.
Med vänliga hälsingar,
Arbetsgruppen för Nya Visit Dalarna
Jon Svensson, Ordf. Visit Dalarna
Bosse Carlsson, Ordf. Visit Södra Dalarna
Peter Helander, Ordf. Siljan Turism
Torsten Byström, Näringslivsrepresentant
Göran Carlsson, Region Dalarna
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Inledning – om rapporten
Syfte & mål
I arbetet med att undersöka hur vi skall organisera oss framåt i Dalarna har vi
arbetat med syftet och målet att vi genom en bred dialog med våra intressenter
och partners ska få fram ett tydligt förslag/beslutsunderlag för Dalarnas
besöksnärings och dess intressenters organisering som innehåller:
•
•
•
•

Vilka frågor/verksamhetsområden som vi vinner på att driva gemensamt
Hur en gemensam organisering av detta skulle kunna se ut
Hur en organisations-, ägar- och finansieringsform för detta kan se ut
Vilka resurser som krävs (finansiella samt personella samt kompetens)

Processen för att arbeta fram förslaget har omfattat nedanstående delar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ca 25 djupintervjuer med beslutsfattare i Dalarna (december)
Dialogmöten med styrelserna i DMO och ägarföreningar
Fokusgruppssamtal med Referensgrupper (januari)
Tagit fram ett första utkast till möjlig organisering (februari/mars)
Haft en avstämning av första utkastet i Visit Dalarnas styrelse (mars)
Genomfört avstämning med Region Dalarna
Genomfört en avstämning i Direktionen
Genomfört möte i den utökade arbetsgruppen
Genomfört tre referensgruppsmöten samt avstämning med
kommuncheferna (slutet av april)
Genomfört ett avslutande möte i Visit Dalarnas styrelse med fokus på
fördjupning av specifikt utvalda frågor (maj)
Genomfört ett arbetsgruppsmöte med fokus fördjupning av utvalda
frågor i förslaget samt processens vidare gång (maj)

Detta arbete sammanfattas också i modellen nedan:
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Den form vi valt för arbetet bygger på att olika grupperingar i olika tid har fått
information om processen och förslaget löpande, samt getts möjlighet att forma
utvalda delar i förslaget löpande. Detta innebär att det förslag som nu beskrivs i
detta beslutsunderlag är framtaget av alla involverade aktörer gemensamt, där
arbetsgruppen för Visit Dalarna varit både sammankallande till dessa möten, och
involverade i det specifika förslaget i sina egna möten.

Beslutsunderlagets disposition
Beslutsunderlaget är uppdelad i två avsnitt eller delar. Det konkreta förslaget till
organisation för Nya Visit Dalarna i första avsnittet. Det andra avsnittet handlar
om processens fortskridande.

Del 1. Förslag Nya Visit Dalarna
Inledning – var startar vi ifrån?
Dalarna är ett av vårt lands absolut viktigaste och mest framgångsrika
besöksregioner. Regionen och dagens DMO:er drivs på ett mycket professionellt
sätt och framhålls ofta som förebilder i ett nationellt perspektiv.
Samtidigt framhåller aktörerna i systemet att det finns förbättringsmöjligheter.
Både näringslivets företrädade och offentliga tjänstemän ser möjligheter att hitta
synergieffekter, ökad transparens, tydlighet och marknadskapacitet genom att
samordna alla de goda krafter som arbetar för Dalarnas besöksnäring idag. Hur
får vi ut mesta möjliga effekt av de insatta resursera, såväl finansiellt som
kompetensmässigt? Denna fråga har varit vägledande för arbetet med detta
förslag.
I detta förslag till hur det nya Nya Visit Dalarna skulle kunna organiseras har vi
tagit med mycket av hur verksamheterna drivs idag. Vi har dessutom utgått från
de faktorer som påverkar Dalarnas organisering och de ingångsvärden vi fått
genom Dialogprocessen som lett fram till förslaget. Vi har sedan speglat och
adderat dessa ingångsvärden med Graffman ABs egna samlade erfarenheter.
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Syfte och mål för Nya Visit Dalarna
Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara,
” den ledande turismorganisationen i Skandinavien”. Med Dalarnas vision och
strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten
tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:
• säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta
växa och utvecklas
• utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi
ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
• vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de
övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för
besöksnäringen
Den ansats som våra uppdragsgivare gav uttryck för i upphandlingen har
förstärkts genom våra intervjuer och dialogmöten. Det finns en stor
samstämmighet om att Dalarna behöver jobba tätare tillsammans för att möta
konkurrensen, nå målet om en dubblerad omsättning i besöksnäringen och
tillvarata synergieffekter. Det finns också en stor insikt om behovet av att samla
sig runt varumärket Dalarna. Det förslag som presenteras i detta avsnitt kommer
att ge Dalarna:
•
•
•

En utvecklad säljstrategi (Image, Turism, Möten/Evenemang) för att
skapa fler och bättre affärer på nationell och internationell marknad
Ökat fokus, kompetens och bemanning för produktutveckling i
tematiska och geografiska nätverk
Ökad lokal närvaro och lokalt stöd för utvecklingen av besöksnäringen
genom fler tillgängliga personella resurser för kommunerna.

Det Nya Visit Dalarna som beskrivs nedan skapas genom att befintliga DMO:er
och Destination Dalarna, hos Region Dalarna, bildar och går upp i den nya
organisationen. Älvdalen och Malung-Sälen ansluter genom samverkansavtal.
Att både aktörernas engagemang och organisationernas kompetens och
personal finns kvar i en ny och kraftfullare organisation. Genom att samordna
befintliga DMO:er får vi en betydligt starkare effekt. Dalarna kommer att vara
ledande i Sverige och Skandinavien – ingen annanstans finns en så konsekvent
strategisk samordning av besöksnäringen och dess intressenter. Nya Visit
Dalarna blir en organisation med fokus på försäljning och utveckling, inte på
mottagande och bevarande.
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Nya Visit Dalarna –
Tre verksamhetsområden, tio uppgifter
I Dalarna finns redan en vision och strategier för Dalarnas besöksnäring.
Strategierna togs fram på initiativ av Region Dalarna/Destination Dalarna under
2008-2009 i samråd med näringen och politiken. Strategierna diskuterades och
slogs fast under ett symposium i (dåvarande) Ejendals Arena den 3 mars 2009
tillsammans med 200 personer från näringen och den offentliga
beslutsfattningen. Med bakgrund till denna strategi samt den genomförda
processen i ”Nya Visit Dalarna” föreslås det Nya Visit Dalarna omfatta tre
verksamhetsområden:

Strategisk samordning
&
”Klustermotor”

Utbud och Utveckling

Marknad och Försäljning

Visit Dalarna 3.0 - Verksamhetsområden

Inom respektive verksamhetsområde sorterar ett antal uppgifter som
organisationen ansvarar för – antingen i egen regi eller som nav och
samordnare. I det följande ges en kort beskrivning av målområden för respektive
verksamhetsområde med tillhörande uppgifter.

Utbud och Utveckling
Målområden
UTBUD OCH UTVECKLING

ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL
1. Skapar fler resurser för produktutveckling
2. Utveckla fler tematiska nätverk som driver utvecklingen av nya reseanledningar,
bokningsbara erbjudanden och teman typ ”Biking Dalarna”.
3. Ansvara föra implementeringen av varumärke och strategi samt kontinuerligt
konkretisera dessa i marknads- och utvecklingsplaner.
4. Ansvara för att vår strategi för besöksnäringen, ständigt är uppdaterad.
5. Samla in och omvandla statistik, data, trender etc till tydliga beslutsunderlag, för
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näringen att kunna göra fler och bättre affärer.
6. Ta fram tydliga koncept för kvalitetssäkring, produktutveckling etc.
7. Målen behöver visa att om vi dubblar resurserna för tematisk utveckling, ska det
resultera i nya reseanledningar och bokningsbara produkter.

Uppgifter
1. Omvärlds- och marknadsanalys
Nya Visit Dalarna ansvarar för omvärlds- och marknadsanalyser samt hjälpa
företagen att bedöma vilka konsekvenser ny eller bekräftad kunskap bör få för
företagen. Det handlar om gästattityd-undersökningar men också om att
sammanställa data från Visit Sweden, HUI, Tillväxtverket, mfl och omvandla
detta till beslutsunderlag. Allför många rapporter tas fram av trendkonsulter och
förblir ”nice-to know” material som sällan omvandlas till utvecklingsinitiativ.
Genom att ”hämta hem” uppgiften till Nya Visit Dalarna stärks
förutsättningarna för att Dalarna blir en destination ”som är på tårna” och som
snabbt agerar på omvärldsinformation.

2. Affärs-/ kompetensutveckling företag
Nya Visit Dalarna mobiliserar och samordnar regionens insatser för att stärka
företagens kapacitet att affärsutveckla den egna verksamheten. Uppgiften är
central för att successivt professionalisera branschen och stärka förmågan att
göra affärer. Nya Visit Dalarna har i ett inledande skede inget
genomförandeansvar. Samordningen innefattar:
•

Att mobilisera och fungera som mötesplats för genomförandeaktörerna
såsom exempelvis, Kompetensplattformen (RD och högskolan),
Besöksnäringscollege (inkl Kurbits), Scandinavia College of Travel &
Tourism i Orsa, andra yrkesförberedande turistutbildningar, lokala
näringslivsorganisationer mfl.

•

Att samordna och anpassa utbudet efter mognadsgrad och behov i
näringslivet över hela Dalarna.

•

Att säkerställa att det samlade stödutbudet erbjuds i ett sammanhang
där målet är - fler professionella företag som utvecklar och tjänar pengar
på internationellt konkurrenskraftiga erbjudanden som Nya Visit Dalarna
kan marknadsföra och sälja.

3. Verka för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga
upplevelseprodukter & tjänster
Nya Visit Dalarna ansvarar för att utveckla och erbjuda befintliga metoder för
produkt- och tjänsteutveckling. Sådana metoder kan ha tematiska
utgångspunkter (cykel, vandring etc) eller vara geografiskt fokuserade till
specifika kommuner eller platser i Dalarna1. Uppgiften tar sitt tydliga avstamp i
lokala behov och drivkrafter hos näringen medan fortsatt utveckling av koncept,
1
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Exempelvis ”Innovativ Produktutveckling i Dalarnas besöksnäring” (IPD-processen), Graffman AB 2014/2015
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prioriteringar, samordning och beslut om implementering sker centralt inom Nya
Visit Dalarna. Tillsammans med uppgiften att samordna utbudet kring
affärsutveckling av företagandet, blir uppgiften kring produktutveckling
avgörande för att få en kritisk massa av ett internationellt konkurrenskraftigt
utbud att ställa på ”hyllan”. I denna uppgift ligger även att identifiera behov
kvalitets- och hållbarhetsprogram såsom exempelvis Swedish Welcome,
Naturens Bästa, Tour Quality och Exportmognad.

Marknad och Försäljning
Målområden

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

KVANTITATIVA MÅL
1. Utländska gästnätter ska öka med minst +5%/år. Ref. år 2014 13%.
2. Utländska gästnätter ska öka mer än de regioner vi jämför oss mot.
ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL
1. Vi ska stärka varumärket Dalarna, nationellt och på valda internationella
marknader.
2. Vi ska tydligt profilera Dalarna som en av Europas mest attraktiva
besöksregioner.
3. Vi ska bidra till att attrahera kompetens, etableringar och investeringar genom
en starkare kommunikation av varumärket Dalarna.
4. Vi ska bygga fler partnerskap, teckna fler kontrakt med återförsäljare och
researrangörer på våra prioriterade internationella marknader.
5. Vi ska öka antalet pressresor.
6. Vi ska väsentligt öka närvaron i sociala medier.
7. Vi ska stärka vår position för evenemang, möten och konferenser.
8. Vi ska kontinuerligt mäta och utvärdera effekterna av våra marknadssatsningar
och relatera dessa till den investering som gjorts.

Uppgifter
4. Imagemarknadsföring av Dalarna med varumärket Dalarna som
verktyg.
Imagemarknadsföring handlar om vilken bild av Dalarna vi vill skapa i omvärlden.
Verktyget är varumärket Dalarna som hjälper oss att ta en position gentemot
våra konkurrerande regioner och destinationer. Varumärket delas upp i tre delar:

•
•
•

Besöka
Bo/Leva
Verka och etablera

Beslutsunderlag – Nya Visit Dalarna
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De tre delarna hänger ihop och måste samspela. Besöksperspektivet säljer in
Dalarna, med en enkel logik. Ingen etablerar en verksamhet eller väljer en plats
för sitt boende som man inte ens kan tänka sig att spendera en helg eller en
semestervecka på. Tillsammans med Region Dalarna ansvarar Nya Visit Dalarna
för att besöksperspektivet samspelar med de övriga två perspektiven. Med
denna helhetssyn ansvarar Nya Visit Dalarna för internationell och nationell
bearbetning och spridning av Dala-bilden som turistdestination.

5. Marknadsföring & försäljning av upplevelseprodukter & tjänster – FIT
Nya Visit Dalarna ansvarar för att tematiserade och målgruppsanpassade
reseanledningar och erbjudanden görs bokningsbara on-line via Citybreak mot
privatmarknaden Nya Visit Dalarna blir en ”one-stop-shop” för det samlade och
kvalitetssäkrade (bokningsbara och målgruppsanpassade) utbudet i hela
Dalarna.Nya Visit Dalarna behöver också arbeta aktivt på de prioriterade
marknaderna och målgrupperna. Primärt handlar det om att knyta allianser och
samarbeta i s k partnerskap med Visit Sweden, B2B avtal med agenter,
återförsäljare och researrangörer, pressresor och deltagande på relevanta
mässor, workshops etc.

6. Öka inflödet av möten, konferenser och evenemang - MICE
Nya Visit Dalarna ansvarar för identifiera och sälja in Dalarna som en spännande
plats för möten, konferenser och evenemang i Dalarna (MICE – ”Meetings,
Incentives, Conventions and Events”). Uppgiften kan till stora delar liknas vid en
CVB (Convention Bureau) som marknadsförings- och säljfunktion för de
mötesägare och mötesarrangörer som finns i Dalarna. Uppgiften består
summariskt i att ta fram och samordna genomförandet av en strategi som tar
fasta på:
•
•
•

De branscher, teman, kompetensområden etc som har ett intresse föroch nytta av en utvecklad internationell mötesverksamhet och som kan
attrahera internationella delegater och mötesdeltagare.
”Mötesägare” och arrangörer, det vill säga individer och aktörer som vill
och kan stå för värdskap och arrangera mötesverksamhet.
Praktiskt stöd från genomförande till uppföljning.

I uppgiften ingår också att vidareutveckla dagens PCO-funktion (Professional
Congress Organiser) för att ytterligare verka för en vidareutveckling av små och
stora evenemang och för att i möjligaste mån ”behålla” affärerna i Dalarna och
därmed verka för att delägarna blir leverantörer till möten och evenemang som
genomförs i Dalarna.

7. Relationsmarknadsföring
Nya Visit Dalarna ansvarar för den samlade kundvården i Dalarnas turistnäring
genom att vara värd för och administera ett för regionen gemensamt
kundregister och CRM-system (Customer Relationship Management”). Det
handlar om att ständigt samla in kunskap, förstå besökarnas upplevelse av
Dalarna och beteenden före, under och efter sin vistelse. Det handlar också om
att omvandla kunskapen till förbättringsåtgärder i såväl produkter, service och
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värdskap som i de digitala gränssnitten vid bokningstillfället. Det andra
perspektivet av relationsmarknadsföringen handlar om att hitta smidiga former –
och en kultur – som stimulerar att vi säljer varandra. Syftet med
relationsmarknadsföringen är att få nöjda besökare som spenderar mer pengar,
stannar längre, gärna återkommer och blir våra ambassadörer.

8. PR Media, pressresor, lobbying
Nya Visit Dalarna ansvarar för att redaktionellt positionera Dalarna som
besöksregion genom PR-aktiviteter i media och genom pressresor. Den här
uppgiften är nära knuten till ansvaret för varumärket där vi betonar vikten av att
kombinera det innehållsmässiga ansvaret med ett kommunikationsansvar. Till
denna uppgift knyter vi också lobbying. Dalarna behöver fortsatt en strategisk
representation i organisationer som direkt eller indirekt påverkar Dalarnas
förutsättningar att utvecklas. Att på olika sätt närvara och påverka i
branschfrågor, infrastruktursatsningar etc blir en strategisk uppgift som i långa
loppet ger oss gynnsamma förutsättningar. Dalarnas turistnäring är en
miljardindustri med tillväxtambitioner. Det gynnar Sverige och det måste
beslutsfattarna och regelmakarna förstå.

9. Intern marknadsföring
Nya Visit Dalarna ansvarar för den regionalinterna marknadsföringen som syftar
till att skapa en förståelse för värdet av att Dalarna agerar tillsammans och skapa
ett engagemang från nyckelaktörer på olika nivåer och med olika syften. Det är
viktigt att vi skapar kanaler, mötesformer som ger möjligheter för dialog och
skapar delaktighet. Det behövs utvecklas former för kontinuerig förankring av
mål, strategier, beslut och handlingsplaner mm.

Strategisk samordning och ”klustermotor”
Målområden
STRATEGISK SAMORDNING OCH ”KLUSTERMOTOR”

ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL
1. Att erhålla en acceptans och tydligt mandat från övriga klusteraktörer för rollen
som klustermotor.
2. Att Dalarnas besöksnäringskluster är ett nationellt föredöme.
3. Att tydliggöra roller och ansvarsområden inom klustret och kommunicera detta
till besöksnäringen och övriga intressenter.
4. Samordna och stärka besöksnäringsklustret.
5. Företräda Dalarna i alla besöksnäringsrelaterade frågor regionalt, nationellt och
internationellt.

Uppgifter

Beslutsunderlag – Nya Visit Dalarna
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10. Identifiera de tillväxtdrivande frågorna & engagera nyckelaktörerna
Nya Visit Dalarna ansvarar för att identifiera de frågor som vi måste driva
tillsammans för att Dalarna ska få gynnsamma förutsättningar för en stabil och
långsiktig utveckling. Med utgångspunkt från dessa frågor och utmaningar
måste de aktörer som ”äger” frågan engageras. En mobilisering av
turistnäringen i Nya Visit Dalarna (genom föreningen) måste matchas med
ambitioner och investeringar från de aktörer som sammantaget gör Dalarna till
en attraktiv och tillgänglig plats. Exempel på strategiska frågor och
nyckelaktörer:
•
•

•
•
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En väl fungerande infrastruktur (Trafikverket, Region Dalarna mfl)
Kompetensförsörjning (Gymnasieutbildningar, yrkesförberedande
utbildningar, högskole- utbildningar och forskningen,
Besöksnäringscollace)
Innovationsfrämjande (Dalarnas innovationsråd, Almi,
Nyföretagarcentrum, Inkubatorer mfl)
Kapitalförsörjning (CITU/Högskolan Dalarna - Nätverk av riskkapitalster,
W Venture Capital Network AB, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Leader
m.fl.).

•

Erbjuda och driva ett permanent forum för förutsättningsskapande
frågor & beslut – ”Besöksnäringsklustret Dalarna”
Nya Visit Dalarna ansvarar för att upprätta och erbjuda ett forum för
urvalet av de nyckelaktörer som identifierats som nödvändiga för att lösa
de strategiska frågorna och utmaningarna. Förslaget är att Nya Visit
Dalarna tar rollen som klustermotor för”Besöksnäringsklustret i Dalarna”
– och att det i första hand kopplas till verksamhetsområdet ”Utbud och
Utveckling”. Klustret ska säkerställa att den kommersiella utvecklingen i
Dalarnas besöksnäring, genom Nya Visit Dalarna, får bästa möjliga
utvecklingsförutsättningar.

•

Att verka för genomförande & uppföljning
Nya Visit Dalarna ansvarar för att koordinera alliansen genom en
klusterkoordinator med kanslifunktion. Detta innebär att identifiera och
prioritera frågor av gemensamt intresse, verka för samsyn och upprätta
en ”handlingsplan” på kort och lång sikt. I uppgiften ligger även att
tydliggöra roller och ansvarsområden för klusteraktörerna och att sprida
den kunskapen till besöksnäringen och övriga intressenter.
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Organisations- & ägarform
Som underlag till förslag till organisations och ägandeform har vi konsulterat
Advokatbyrån Sylwan & Fenger-Krog. Modellen är lika som den modell som
används för Siljan Turism AB och Visit Södra Dalarna AB.

NYA VISIT DALARNA AB
Situationen idag
1. Idag är situationen den att Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) ägs av 7
kommuner och en ekonomisk förening. Vardera kommunen äger 6,87 % och
den ekonomiska föreningen 51,85 % av aktiekapitalet om 945 tkr fördelat på
945 aktier á 1000 kronor. Detta innebär att varje kommun äger 65 aktier
vardera och den ekonomiska föreningen 490 aktier.
Siljan Turism AB (STAB) ägs av 4 kommuner med 8 % vardera och av en
ekonomisk förening till 68 %. Aktiekapitalet uppgår till 1 051 tkr omfattande
10 051 aktier á 100 kronor. Vardera kommunen är innehavare av 804 aktier
och den ekonomiska föreningen av 6 834 aktier.
2. Visit Dalarna AB (VDAB) ägs av VSDAB och STAB med 25 % vardera.
Visit Idre AB (VIAB) och Malung Sälen Turism AB (MSTAB) äger vardera
25 % av VDAB.
3. Tanken är nu att VDAB skall bli ett för Dalarna gemensamt turist-och
eventbolag ägt av samtliga kommuner förutom VIAB och MSTAB, vika
kommer att teckna ett samarbetsavtal med VDAB. Nya delägare i VDAB blir
sannolikt Avesta kommun och Hedemora kommun.
4. VDAB aktiekapital uppgår till 250 tkr fördelat på 2 500 aktier á 100 kronor.
5. Enligt önskemål skall aktiekapitalet i VDAB höjas till 2,0 miljoner kronor
omfattande 20 000 aktier.
Processen
1. Eftersom VIAB och MSTAB inte skall vara delägare i VDAB föreslås att
VSDAB och STAB köper aktierna av angivna kommuner för att bli
hälftenägare av VDAB. (2 aktieöverlåtelseavtal)
2. VSDAB och STAB genomför en nyemission om 17 500 aktier á 100 kronor
eller med beloppet 1 750 tkr. VDAB aktiekapital uppgår härefter till 2,0
miljoner kronor med 20 000 aktier á 100 kronor. (Extra bolagsstämma i
VDAB, emmissionshandlingar, ändring av bolagsordning och likvidkonto mm)
3. VSDAB och STAB säljer mot kontantlikvid 600 aktier i VDAB till envar av
de deltagande 13 kommunerna, eller sammanlagt 7 800 aktier. Kommunerna
äger därmed 39 % av VDAB. Likaledes försäljer VSDAB och STAB 6 100
aktier till vardera av de ekonomiska föreningarna mot revers med betalning
när föreningarna erhåller likvida medel. Sammantaget äger de ekonomiska
föreningarna 12 200 aktier, eller 61 % av VDAB. VSDAB och STAB har
härefter inget ägande i VDAB och inte heller några tillgångar utöver
kortfristiga fordringar, reversfordringar mot de ekonomiska föreningarna och
likvida medel efter försäljning av anläggningstillgångarna enligt punkten 4
nedan. (13 aktieöverlåtelseavtal. 2 reverser. Pris/aktie. Skattefrågor)
4. VDAB förvärvar samtliga materiella anläggningstillgångar samt övertar
hyresavtal och leasingavtal mm jämte personal av VSDAB, STAB och
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Hedemora och Avesta kommun. (4 inkråmsavtal. Bokförda restvärden?
Skattefrågor)
5. VSDAB och STAB likvideras därefter, varvid nuvarande ägande 11
kommuner och 2 ekonomiska föreningarna erhåller allt överskott efter
betalning av skulder och likvidationskostnader. Betalning till de ekonomiska
föreningarna vid likvidationen torde i första hand ske genom kvittning mot
reversfordringarna. Dessa likvider omfattar återbetalning av aktiekapitalet och
övrig del av det egna kapitalet. Därför föreslås att de 11 kommunerna och de 2
ekonomiska föreningarna, såsom ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott,
tillskjuter ett lika stort belopp (återbetalningslikviden kan skilja sig mellan
VSDAB och STAB ägare) till VDAB som erhålles vid likvidationen av
VSDAB och STAB, och som överstiger återbetalningen av det nominella
aktiekapitalet. Hedemora och Avesta kommun tillskjuter inte något
aktieägartillskott; dock bidrar dessa kommuner med ett utökat anslag för
sammanslagningen av verksamheten enligt ovan, se Bilaga 1.
(Likvidationshandlingar. 15 handlingar avseende aktieägartillskott. Kan vara
som så att de ekonomiska föreningarna inte har pengar till
aktieägartillskottet. Problem? Tar viss tid)
6. De ekonomiska föreningarna fusioneras med varandra. (Fusionshandlingar.
Tar viss tid)
7. Samarbetsavtal tecknas med VIAB och MSTAB. (2 avtal)

13 kommuner och 1 ek förening

39 / 61 %

VDAB
Falun 2015-10-04
Sylwan & Fenger-Krog
Per Råström
Advokat
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Nya Visit Dalarna - Ett destinationsbolag
som motsvarar Dalarnas turismomsättning
och framtida mål
Besöksnäringen i Dalarna omsatte ca 6,7 miljarder kronor 2014. Lägger vi ihop
antalet anställda i de befintliga DMO:erna så blir det ca 70 personer. Här
reserverar vi oss för att många av dessa är knutna till projekt och vissa är
säsongsanställda i turistbyråer etc.

I förslaget nedan så har vi vägt samman alla faktorer och ambitoner för att göra
en beskrivning av hur ett möjligt framtida bolag, Nya Visit Dalarna skulle kunna
organiseras, givet att organisationen behöver driva och leda samordningen av de
tre verksamhetsområdena marknadsföring och försäljning, utbud och utveckling
samt besöksnäringsklustret.

I skissen ovan är vårt förslag att ledningsgruppen består av VD,
klusterkoordinatorn, utvecklings- respektive marknadschef samt ansvarig
destinationskoordinator. En av de utmaningar och tillika framgångsfaktorer som
lyfts fram genom hela processen är hur vi ska säkra det lokala perspektivet. Då
vårt förslag bygger på att det finns lokalt ansvariga för varje kommun, så
behöver dessa en tydlig organisatorisk hemvist.

Beslutsunderlag – Nya Visit Dalarna
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Vi vill betona att organisationsstrukturen ovan inte är att se som en bemanning
initialt. Förmodligen kommer flera uppgifter kunna hanteras av samma person i
ett inledande skede.
De största förändringarna jämfört med dagens organisering är att:
- Dalarna får en gemensam organistion med ansvar för helheten
- Att vi stärker upp produktutvecklingen genom att mobilera de tematiska
nätverken
- Att vi stärker upp marknadsnärvaron genom att ha areaansvariga för
respektive prioriterad marknad
- Att vi säkerställer en stark lokal närvaro (se nedan)

Roll, ansvarsfördelning samt arbetsformer
mellan Nya Visit Dalarna och lokala nätverk
Under hela processen så har ”central kontra lokalt” lyfts fram som en av de
absolut viktigaste utmaningarna att hantera. Inom vårt förslag lägger vi därför
extra stor vikt vid att tydliggöra roller, ansvarsområden och arbetformer för att
säkerställa att det finns en fungerande modell för detta.
Dalarnas mottagningsapparat behöver ha samma koncept och gestalta
varumärket Dalarna oavsett var i Dalarna man är. Turistbyråernas roll och uppgift
kommer sannolikt också att förändras kraftigt de kommande åren. För att hänga
med i denna utveckling krävs ett samlat grepp över turistbyråerna.
Förslaget kring den lokala förankringen och utvecklingen bygger på att det finns
en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Visit Dalarna regionalt och de lokala
nätverken och aktörerna. Bilden nedan visar hur denna fördelning kan se ut.
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Visit Dalarnas roll som lokal samordnare omfattas av nedanstående
punkter:
•

•

•

•

•
•

En fysisk och namngiven person, lokal samordnare, kommer att finnas
lokalt placerad någon eller några dagar per vecka för att samordna samt
stödja besösksnäringen och kommunen med de resurser som Visit
Dalarna har.
Det krävs att den lokala samordnaren har god kunskap om kommunens
och näringens förutsättningar, utbud och behov. Hen bör ha ett stort
förtroende kapital och mandat hos det lokala nätverket (platsens
intressenter).
Den lokala samordnarna skall ha god kunskap om trender, marknad och
omvärld samt Dalarnas strategi för besöksnäringen. I rollen ingår att bistå
med kunskap och koncept kring exportmognad, affärsutveckling,
produktutveckling etc. Personen skall vara väl förtrogen med koncepten
och veta var relevant kompetensutveckling finns.
Den lokala samordnaren och kommunen ansvarar för att det upprättas
en verksamhetsplan för resp kommun där tydliga ansvar är fördelat
mellan Visit Dalarna, näringen och kommunen för vilka insatser avs
försäljninga och utveckling som skall ske.
Den lokala turistbyrån är ett viktigt nav för den lokala samordningen.
Visit Dalarna och den lokala samordnaren skall lägga tid och kraft och
vara den initierande, samordnande och stöjande parten till de företag
och organisationer som själva vill driva en utveckling. Företagen själva är
de som måste vilja.

De kommunala organisationernas roll och ansvar är att arbeta med
nedanstående punkter:
•
•
•

•
•

Underhålla lokala nätverk (näring, föreningslivet, kommunen) och driva
detta tillsammans med den lokala samordnaren från Visit Dalarna
Tillse att rätt personer med rätt mandat företräder kommunen i de olika
frågorna
Att ta fram lokala strategier för besöksnäringen utifrån den övergripande
strategins struktur och innehåll (i dialog med de lokala nätverken och
stöd av lokala samordnaren)
Förutsättningsskapande verksamhet i form av infrastruktur, skyltning,
renhållning, företagsutveckling, plan och tillståndsärenden mm
Den övergripande strategin för besöksnäringen i Dalarna ska
kompletteras med lokala strategier och strategiprocesserna på lokal nivå i
Dalarna, där respektive destination tydliggör sin strategi för
besöksnäringen inom ramen för den regioanala strategin. Det kräver en
gemensam struktur för strategiformulering i Dalarna (regionalt och
lokalt). Dalarnas vision och strategi bör vara styrande som ingångsvärde
för struktur och innehåll i de lokala strategierna för besöksnäring
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Finans, ekonomi och avtal
Utgångspunkten i finansieringen från näringen och kommunerna är att
det inte skall vara dyrare än ersättningen för 2015 bortsett från de
naturliga uppräkningarna av ersättningen som sker.
På sikt måste en ny modell för finaniseringen utvecklas där hänsyn tas till
exv innvånarantal, turistekonomisk omsättning, utvärdering av uppdraget
mm. Förslaget är att en ny finansieringsmodell skall införas till
verksamhetsåret 2018.

Bolagets finansiering
Kommunerna
Kommuner betalar för sin egen turistbyrå. Kostnaden för denna beräknas på
den personal och de öppettider som man har i dagsläget samt en
shablonkostnad för it/data/telefoni. Till detta kommer också hyreskostnaden för
turistbyrån. Vissa kommuner har ett avtal där kostanden för lokaler tas av
kommunen. Vidare tillkommer 53% av gemensamma kostnader såsom central
personal och gemensamma funktioner.
Näringen
Näringen bidrar med 47% till finansieringen på olika sätt. Genom ett
marknadsbidrag från ägarföreningen och genom näringens egna deltagande i
olika marknadskampanjer. Näringens ekonomiska engagemang i bolagets
utveckling och marknadsföring beror på behovet av insatser och val av
kampanjers omfattning. Vidare genom att näringen lämnar provisioner på den
försäljning av logi, biljetter, aktiviteter mm som bolaget genererar samt
deltagande i de marknadskampanjer som bolaget och näringen gemensamt
utvecklar och genomför. I dagsläget beräknas näringens ”bidrag och
engagemang” till ca 15 milj kronor.
Region Dalarna
Region Dalarnas verskamhet inom utveckling av besöknäringen i Dalarna,
Klustret Destinations Dalarna, kommer att övergå till bolagets verksamhet.
Inkluderat i det är de utvecklingsprojekt som idag drivs med Region Dalarna som
huvudman. Omfattningen av de ekonomiska medel som medföljer är beroende
av vilka projekt som drivs. I dagsläget är det förutom den övergripande
ledningen ett internationsaliseringsprojekt med två personal samt ett
omfattande innovationsprojekt.
Den totala finansieringen av bolagets verksamhet ser ut enligt nedan;
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-

kommunerna finansierar driften av den lokala turistbyrån för besökare
och innevånare

-

kommunen finansierar i dagsläget ca 53% av de gemensamma
funktionerna såsom ledning samt destinationsutveckling och
marknad/sälj
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-

näringen finansierar all marknadsföring genom marknadsbidrag från
ägarföreningen samt deltagande i de marknadskampanjer som bolaget
och näringen gemensamt utvecklar och genomför.

-

näringen bidrar till finansiering i dagsläget av resterande ca 47% av de
gemensamma funktionerna såsom ledning samt destinationsutveckling
och marknad/sälj, genom att det lämnar provisioner på den försäljning av
logi, biljetter, aktiviteter mm som bolaget genererar.

-

bolaget genererar egna intäkter genom souvenir-, konferens- och
evenemangsförsäljning samt viss uppdragsverksamhet.

-

all ekonomi som bolaget skapar och som inte åtgår till drift av bolages
verksamhet investeras i marknadsföring för Dalarna

-

huvuddelen av all produkt- och destinationsutveckling finansieras genom
insatser från näringen tillsammans med sökta utvecklingsbidrag från exv
Region Dalarna, Länsstyrelsen och andra instanser

-

Region Dalarna finansierar den del av besöksnäringsverksamheten som
idag bedrivs inom ramen för Region Dalarna. Detta omfattas i första han
av personalkostnader för länsturistchef, samt personal för försäljning mot
den internationella marknaden. Dessutom av medfinansering för de
gemensamma stora utvecklingsprojekt som är inom klustret Destination
Dalarnas verksamhet.

-

Sammanfattande grundekonomi i 2015 års ekonomi

Kommunernas
betalning för
Turistbyråverksamheten
Ca 16 milj SEK

•

.

Kommunernas
medfinansiering
till de
gemensamma
kostnaderna
Ca 17 milj SEK

Näringens
ersättning och
medfinansiering
till de
gemensamma
kostnaderna
Ca 15 milj SEK

Region
Dalarnas
ersättning och
medfinansiering
till utv.proj
Ca xx milj SEK

Bifogas görs även Aktieägaravtal (bilaga 1), Bolagsordning (bilaga 2),
förslag till grundavtal (bilaga 3), exempel på avtal för försäljning av
möten och evenemang (bilaga 4) samt underlag för ekonomiska beslut
(bilaga5)
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På vilket sätt har intressenterna möjlighet
att vara involverade?
Näringslivet görs delaktiga genom sitt majoritetsägande av bolaget via den
ekonomiska föreningen. Dessutom skall det lokala näringslivet engageras och
göras delaktig genom;
• Representation i styrelsen
• Medlemskap i ägarförening
• Engagemang i tematiska nätverk
• Deltagande i marknads- och utvecklingsprojekt
• Deltagande i lokala nätverk
De kommunala organisationerna görs delaktiga genom sitt delägande i bolaget.
Dessutom;
• Representation i styrelsen
• Träff med kommunledning 2 ggr per år
• Deltagande i utvecklingsråd
• Deltagande i lokala nätverk
• Deltagande i konkreta utvecklingsprojekt
• Utveckling av årliga verksamhetsplaner för resp kommun
Ideell sektor kan med fördel involveras i olika typer av projekt. Vilket kan
innebära både en aktiv och en stödjande roll.
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Del 2. Processen framåt
Inledning
Denna slutrapport och tillika beslutsunderlag presenteras för kommuner, näring
och Region Dalarna. Det är vår målsättning att kommuner, delägarföreningar
och regionen genomfört sina beslutsprocesser under oktober månad.

Avslutning av steg 1
I och med att detta beslutsunderlag överlämnas och presenteras för
kommunerna, delägarföreningarna och Region Dalarna avslutas steg 1.

Steg 2
I detta steg genomförs presentationer för ägare och näring. Här genomför
också ägarna sina ställningstaganden och beslut avseende de presenterade
avtalsförslagen. Målsättningen är att detta steg är genomfört under oktober
måndad.

Steg 3
Efter beslut från kommuner och ägarföreningar bildas en interimsstyrelse efter
beslut på extra bolagsstämma för VDAB som genomför en rekrytering av
verkställande direktör och ansvarar för slutförandet av den juridiska processen
avs sammanslagningen av bolag och föreningar och uppstart av det ”nya”
bolaget.

Steg 4
De olika juridiska beslutsprocesserna avs sammanslagningen enligt ovan slutförs
och styrelser tillsätts för ägarföreningen och bolaget.

Beslutsunderlag – Nya Visit Dalarna
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Erbjudande till de olika intressenterna
Erbjudande till näringen (och övriga intresserade)
Ett första utkast på erbjudande till näringen, och eventuellt andra intresserade i
form av ideell sektor m fl, omfattar nedanstående punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Högre affärsmässighet genom gemensam verksamhet, lönsamhet och
effektiviseringsvinster
Nationell och Internationell marknadsföring och sälj av privatturism
CVB verksamhet (Convention Bureau) för försäljning av möten &
konferenser samt evenemang)
Imagemarknadsföring av Dalarna, våra teman och totala utbud
(exportmoget och kvalitetssäkrat)
Nationell och internationell marknadsföring av varumärket Dalarna och
teman
Lokala resurspersoner på destinationen
Tillgång till vårt viktigaste marknadsfönster/kanal
Tillgång till begriplig och användbar marknads- och omvärldsdata (fokus
på affärsnytta)
Tillgång till och kompetens stöd för lokala nätverk för paketering,
produktutveckling, erfarenhetsutbyte, kontakter och gemensamma
affärer (inkl tematisk utveckling och marknadsföring)
Stöttning i att kunna göra fler och bättre affärer (=högre lönsamhet)
Möjlighet att vara en del i varumärket Dalarna och ett helhetsutbud
(något större och kraftfullare än sin egen verksamhet)
Möjlighet till samordningsvinster vid paketering
Underlätta för branschen att locka nya kompetenta medarbetare
Vara en del i en professionaliserad bransch
Möjlighet att finnas med i behovsstyrda insatser inom marknad och
utveckling
Tillgång till PCO funktion (Professional Congress Organiser) för
utveckling av större och mindre evenemang.

Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en
grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller
specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som
en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat.Detta kan vara
deltagande i mässor, kampanjer, kompetensutveckling och riktad
marknadsföring.
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Erbjudande till de kommunala organisationerna
Ett första utkast på erbjudande till de kommunala organisationerna omfattar
nedanstående punkter:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Att det arbete som sker inom Visit Dalarna även bidrar till en totalt sett
mer attraktiv bild av Dalarna (även för inflyttande och
investeringar/etableringar)
Marknadsföring av Dalarna, varumärket och totala utbudet
Kunskapsinhämtning, analyser och spridning av t e x omvärld, trender,
konkurrenssituation etc
Lokala resurspersoner som strategiska bollplank till näringslivsutvecklare
och andra plan- och tillsynsenheter i den kommunala organisationen
Paketering över kommungränserna
Lobbying i t ex infrastruktursatsningar
Drift och utveckling av lokala nätverk
Att det skapas lokala strategier och handlingsplaner för besöksnäringen i
dialog med Visit Dalarna
Erfarenhetsutbyte, den samlade kunskapen görs tillgänglig för alla
Att bolaget är aktivt och tar initiativ och presenterar intressanta
utvecklingsaktiviteter och marknadsinsatser med stor potenial
Att företagen inom besöksnäringen går bra och växer, vilket skapar
sysselsättning och skatteintäkter
Professionalisering av branschen
Säljfunktion internationellt
Produktkoncept och kvalitetssystem
Tillgång till Dalarnas viktigaste marknadskanal, www.visitdalarna.se
Tillgång till en kompetent och engagerad lokal samordnare som driver
nätverken (i samverkan med den kommunala organisationen och övriga
intressenter)
Ett gemensamt koncept för Turistbyråer och infopoints samt drift av
turistbyrå/turisinformation.
Stöd i våra lokala utvecklingsinsatser (vid behov)
Bättre utväxling i investering
Utöver ovanstående punkter kan tilläggstjänster erbjudas mot separat
investering

Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en
grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller
specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som
en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat.
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Slutord
Med hjälp av detta beslutsunderlag har Visit Dalarna och övriga intressenter
tillsammans med Graffman AB lagt en grund för ett beslutsunderlag på
organisering framåt.
Vår förhoppning är att detta beslutsunderlag skall bidra till att realisera Nya Visit
Dalarna som vårt gemensamma verktyg för att uppnå Dalarnas strategiska
målsättningar, där man tar den ledande rollen i att skapa den samverkan som
kommer att krävas i den gemensamma ambitionen. Genom detta initiativ vill
Visit Dalarna säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att
fortsätta växa och utvecklas och hur vi skapar den mest framgångsrika formen
för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna.

Arbetsgruppen för Nya Visit Dalarna
Jon Svensson, Ordf. Visit Dalarna
Bosse Carlsson, Ordf. Visit Södra Dalarna
Peter Helander, Ordf. Siljan Turism
Torsten Byström, Näringslivsrepresentant
Göran Carlsson, Region Dalarna
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Förord
Dalarna lanserar en helt ny organisation för besöksnäringen med syfte
att skapa synergier för destinationsutveckling och tillväxt i regionen.
Med den nya organisationen går Dalarna i bräschen för svensk
turismutveckling med en unik samarbetsform.
I den nationella strategin för besöksnäringen slår man fast att besöksnäringen
har en jättepotential att växa i HELA Sverige men att konkurrensen är stenhård.
Ska Sverige hävda sig krävs strategiskt fokus, en offensiv satsning och
konstruktiv samverkan.
Den nationella strategin formulerar en kaxig vision: Med fokus på
hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är
besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt
förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder
kronor och vi erbjuder 35 exportmogna destinationer. En av de viktigaste
nycklarna finns i mer offensiv och systematisk destinationsutveckling.
Det finns goda möjligheter att nå 10 mdr omsättning och 3000 arbetstillfällen
inom besöksnäringen i Dalarna till 2020.
Besöksnäringen är viktig för tillväxten i Sverige och inte minst för oss här i
Dalarna. I Dalarna följer vi upp den nationella strategin med mål och strategier
nedbrutna på regional nivå. Dalarnas vision för besöksnäringen är ”Dalarna är
Norra Europas ledande och mest spännande besöksregion”.
Ambitionen är att Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att
tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna satt för besöksnäringen
fram till 2020 och därefter. När vi lyckas med det bedömer vi också att vi
kommer att vara den ledande turistorganisationen i Skandinavien! Det är Visit
Dalarnas egen vision.

Vi arbetar i världens största bransch som växer för varje år. Att vi
tillsammans i den nya organisationen kommer att göra Dalarna ledande inom
svensk destination- och turismutveckling är jag helt övertygad om.
Att få göra detta tillsammans med er känns verkligen inspirerande och
utmanande.
Carl Johan Ingeström

Som konsultföretag med särskild kompetens har Graffman AB anlitats.
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Syfte och mål för Nya Visit Dalarna
Ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara,
”den ledande turismorganisationen i Skandinavien”. Med Dalarnas vision och
strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten
tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:
• säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta
växa och utvecklas
• utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi
ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
• vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de
övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för
besöksnäringen

Visit Dalarna –
Tre verksamhetsområden, tio uppgifter
I Dalarna finns redan en vision och strategier för Dalarnas besöksnäring.
Strategierna togs fram på initiativ av Region Dalarna/Destination Dalarna under
2008-2009 i samråd med näringen och politiken. Strategierna diskuterades och
slogs fast under ett symposium i (dåvarande) Ejendals Arena den 3 mars 2009
tillsammans med 200 personer från näringen och den offentliga
beslutsfattningen. Visit Dalarna omfattar tre verksamhetsområden:

Strategisk samordning
&
”Klustermotor”

Utbud och Utveckling

Marknad och Försäljning

Visit Dalarna 3.0 - Verksamhetsområden

Inom respektive verksamhetsområde sorterar ett antal uppgifter som
organisationen ansvarar för – antingen i egen regi eller som nav och
samordnare. I det följande ges en kort beskrivning av målområden för respektive
verksamhetsområde med tillhörande uppgifter.

Verksamhet – Visit Dalarna AB
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Utbud och Utveckling
Målområden
UTBUD OCH UTVECKLING

ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL
1. Skapar fler resurser för produktutveckling
2. Utveckla fler tematiska nätverk som driver utvecklingen av nya reseanledningar,
bokningsbara erbjudanden och teman typ ”Biking Dalarna”.
3. Ansvara för implementeringen av varumärke och strategi samt kontinuerligt
konkretisera dessa i marknads- och utvecklingsplaner.
4. Ansvara för att vår strategi för besöksnäringen, ständigt är uppdaterad.
5. Samla in och omvandla statistik, data, trender etc till tydliga beslutsunderlag, för
näringen att kunna göra fler och bättre affärer.
6. Ta fram tydliga koncept för kvalitetssäkring, produktutveckling etc.
7. Målen behöver visa att om vi dubblar resurserna för tematisk utveckling, ska det
resultera i nya reseanledningar och bokningsbara produkter.

Uppgifter
1. Omvärlds- och marknadsanalys
Visit Dalarna ansvarar för omvärlds- och marknadsanalyser samt hjälpa företagen
att bedöma vilka konsekvenser ny eller bekräftad kunskap bör få för företagen.
Det handlar om gästattityd-undersökningar men också om att sammanställa
data från Visit Sweden, HUI, Tillväxtverket, m fl och omvandla detta till
beslutsunderlag. Allför många rapporter tas fram av trendkonsulter och förblir
”nice-to know” material som sällan omvandlas till utvecklingsinitiativ. Genom att
”hämta hem” uppgiften till Nya Visit Dalarna stärks förutsättningarna för att
Dalarna blir en destination ”som är på tårna” och som snabbt agerar på
omvärldsinformation.

2. Affärs-/ kompetensutveckling företag
Visit Dalarna mobiliserar och samordnar regionens insatser för att stärka
företagens kapacitet att affärsutveckla den egna verksamheten. Uppgiften är
central för att successivt professionalisera branschen och stärka förmågan att
göra affärer. Visit Dalarna har i ett inledande skede inget genomförandeansvar.
Samordningen innefattar:
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•

Att mobilisera och fungera som mötesplats för genomförandeaktörerna
såsom exempelvis, Kompetensplattformen (RD och högskolan),
Besöksnäringscollege (inkl Kurbits), andra yrkesförberedande
turistutbildningar, lokala näringslivsorganisationer m fl.

•

Att samordna och anpassa utbudet efter mognadsgrad och behov i
näringslivet över hela Dalarna.
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•

Att säkerställa att det samlade stödutbudet erbjuds i ett sammanhang
där målet är - fler professionella företag som utvecklar och tjänar pengar
på internationellt konkurrenskraftiga erbjudanden som Nya Visit Dalarna
kan marknadsföra och sälja.

3. Verka för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga
upplevelseprodukter & tjänster
Visit Dalarna ansvarar för att utveckla och erbjuda befintliga metoder för
produkt- och tjänsteutveckling. Sådana metoder kan ha tematiska
utgångspunkter (cykel, vandring etc) eller vara geografiskt fokuserade till
specifika kommuner eller platser i Dalarna1. Uppgiften tar sitt tydliga avstamp i
lokala behov och drivkrafter hos och samarbetet med näringen medan fortsatt
utveckling av koncept, prioriteringar, samordning och beslut om implementering
sker centralt inom Visit Dalarna. Tillsammans med uppgiften att samordna
utbudet kring affärsutveckling av företagandet, blir uppgiften kring
produktutveckling avgörande för att få en kritisk massa av ett internationellt
konkurrenskraftigt utbud att ställa på ”hyllan”. I denna uppgift ligger även att
identifiera behov kvalitets- och hållbarhetsprogram såsom exempelvis Naturens
Bästa, Tour Quality och Exportmognad.

Marknad och Försäljning
Målområden

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

KVANTITATIVA MÅL
1. Utländska gästnätter ska öka med minst +5%/år. Ref. år 2014 13%.
2. Utländska gästnätter ska öka mer än de regioner vi jämför oss mot.
ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL
1. Vi ska stärka varumärket Dalarna, nationellt och på valda internationella
marknader.
2. Vi ska tydligt profilera Dalarna som en av Europas mest attraktiva
besöksregioner.
3. Vi ska bidra till att attrahera kompetens, etableringar och investeringar genom
en starkare kommunikation av varumärket Dalarna.
4. Vi ska bygga fler partnerskap, teckna fler kontrakt med återförsäljare och
researrangörer på våra prioriterade internationella marknader.
5. Vi ska öka antalet pressresor.
6. Vi ska väsentligt öka närvaron i sociala medier.
7. Vi ska stärka vår position för evenemang, möten och konferenser.
8. Vi ska kontinuerligt mäta och utvärdera effekterna av våra marknadssatsningar
och relatera dessa till den investering som gjorts.
1

Exempelvis ”Innovativ Produktutveckling i Dalarnas besöksnäring” (IPD-processen), Graffman AB 2014/2015
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Uppgifter
4. Imagemarknadsföring av Dalarna med varumärket Dalarna som
verktyg.
Imagemarknadsföring handlar om vilken bild av Dalarna vi vill skapa i omvärlden.
Verktyget är varumärket Dalarna som hjälper oss att ta en position gentemot
våra konkurrerande regioner och destinationer. Varumärket delas upp i tre delar:

•
•
•

Besöka
Bo/Leva
Verka och etablera

De tre delarna hänger ihop och måste samspela. Besöksperspektivet säljer in
Dalarna, med en enkel logik. Ingen etablerar en verksamhet eller väljer en plats
för sitt boende som man inte ens kan tänka sig att spendera en helg eller en
semestervecka på. Tillsammans med Region Dalarna ansvarar Nya Visit Dalarna
för att besöksperspektivet samspelar med de övriga två perspektiven. Med
denna helhetssyn ansvarar Nya Visit Dalarna för internationell och nationell
bearbetning och spridning av Dala-bilden som besöksdestination.

5. Marknadsföring & försäljning av upplevelseprodukter & tjänster – FIT
Visit Dalarna ansvarar för att tematiserade och målgruppsanpassade
reseanledningar och erbjudanden görs bokningsbara on-line mot
privatmarknaden Visit Dalarna blir en ”one-stop-shop” för det samlade och
kvalitetssäkrade (bokningsbara och målgruppsanpassade) utbudet i hela Dalarna.
Visit Dalarna behöver också arbeta aktivt på de prioriterade marknaderna och
målgrupperna. Primärt handlar det om att knyta allianser och samarbeta i sk
partnerskap med Visit Sweden, B2B avtal med agenter, återförsäljare och
researrangörer, pressresor och deltagande på relevanta mässor, workshops etc.

6. Öka inflödet av möten, konferenser och evenemang - MICE
Visit Dalarna identifierar och säljer in Dalarna som en spännande plats för
möten, konferenser och evenemang i Dalarna (MICE – ”Meetings, Incentives,
Conventions and Events”). Uppgiften kan till stora delar liknas vid en CVB
(Convention Bureau) som marknadsförings- och säljfunktion för de mötesägare
och mötesarrangörer som finns i Dalarna. Uppgiften består summariskt i att ta
fram och samordna genomförandet av en strategi som tar fasta på:
•

•
•

De branscher, teman, kompetensområden etc som har ett intresse föroch nytta av en utvecklad internationell mötesverksamhet och som kan
attrahera internationella delegater och mötesdeltagare.
”Mötesägare” och arrangörer, det vill säga individer och aktörer som vill
och kan stå för värdskap och arrangera mötesverksamhet.
Praktiskt stöd från genomförande till uppföljning.

I uppgiften ingår också att vidareutveckla en funktion för att ta emot
evenemang i Dalarna och för att stötta befintliga företag och i möjligaste mån
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”behålla” affärerna i Dalarna och därmed verka för att näringen blir leverantörer
till möten och evenemang som genomförs i Dalarna.

7. Relationsmarknadsföring
Visit Dalarna ansvarar för den samlade kundvården i Dalarnas turistnäring
genom att vara värd för och administera ett för regionen gemensamt
kundregister och CRM-system (Customer Relationship Management”). Det
handlar om att ständigt samla in kunskap, förstå besökarnas upplevelse av
Dalarna och beteenden före, under och efter sin vistelse. Det handlar också om
att omvandla kunskapen till förbättringsåtgärder i såväl produkter, service och
värdskap som i de digitala gränssnitten vid bokningstillfället. Det andra
perspektivet av relationsmarknadsföringen handlar om att hitta smidiga former –
och en kultur – som stimulerar att vi säljer varandra. Syftet med
relationsmarknadsföringen är att få nöjda besökare som spenderar mer pengar,
stannar längre, gärna återkommer och blir våra ambassadörer.

8. PR Media, pressresor, lobbying
Visit Dalarna ansvarar för att redaktionellt positionera Dalarna som besöksregion
genom PR-aktiviteter i media och genom pressresor. Den här uppgiften är nära
knuten till ansvaret för varumärket där vi betonar vikten av att kombinera det
innehållsmässiga ansvaret med ett kommunikationsansvar. Till denna uppgift
knyter vi också lobbying. Dalarna behöver fortsatt en strategisk representation i
organisationer som direkt eller indirekt påverkar Dalarnas förutsättningar att
utvecklas. Att på olika sätt närvara och påverka i branschfrågor,
infrastruktursatsningar etc blir en strategisk uppgift som i långa loppet ger oss
gynnsamma förutsättningar. Dalarnas turistnäring är en miljardindustri med
tillväxtambitioner. Det gynnar Sverige och det måste beslutsfattarna och
regelmakarna förstå.

9. Intern marknadsföring
Visit Dalarna ansvarar för den regionalinterna marknadsföringen som syftar till
att skapa en förståelse för värdet av att Dalarna agerar tillsammans och skapa ett
engagemang från nyckelaktörer på olika nivåer och med olika syften. Det är
viktigt att vi skapar kanaler, mötesformer som ger möjligheter för dialog och
skapar delaktighet. Det behövs utvecklas former för kontinuerlig förankring av
mål, strategier, beslut och handlingsplaner mm.

Verksamhet – Visit Dalarna AB
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Strategisk samordning och ”klustermotor”
Målområden
STRATEGISK SAMORDNING OCH ”KLUSTERMOTOR”

ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL
1. Att erhålla en acceptans och tydligt mandat från övriga klusteraktörer för rollen
som klustermotor.
2. Att Dalarnas besöksnäringskluster är ett nationellt föredöme.
3. Att tydliggöra roller och ansvarsområden inom klustret och kommunicera detta
till besöksnäringen och övriga intressenter.
4. Samordna och stärka besöksnäringsklustret.
5. Företräda Dalarna i alla besöksnäringsrelaterade frågor regionalt, nationellt och
internationellt.

Uppgifter
10. Identifiera de tillväxtdrivande frågorna & engagera nyckelaktörerna
Visit Dalarna ansvarar för att identifiera de frågor som vi måste driva tillsammans
för att Dalarna ska få gynnsamma förutsättningar för en stabil och långsiktig
utveckling. Med utgångspunkt från dessa frågor och utmaningar måste de
aktörer som ”äger” frågan engageras. En mobilisering av turistnäringen i Visit
Dalarna (genom Dalarnas Besöksnäring ek för.) måste matchas med ambitioner
och investeringar från de aktörer som sammantaget gör Dalarna till en attraktiv
och tillgänglig plats. Exempel på strategiska frågor och nyckelaktörer:
•
•

•
•

•
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En väl fungerande infrastruktur (Trafikverket, Region Dalarna fl)
Kompetensförsörjning (Gymnasieutbildningar, yrkesförberedande
utbildningar, högskole- utbildningar och forskningen,
Besöksnäringscollage)
Innovationsfrämjande (Dalarnas innovationsråd, Almi,
Nyföretagarcentrum, Inkubatorer m fl)
Kapitalförsörjning (CITU/Högskolan Dalarna - Nätverk av riskkapitalister,
W Venture Capital Network AB, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Leader
mfl.).
Erbjuda och driva ett permanent forum för förutsättningsskapande
frågor & beslut – ”Besöksnäringsklustret Dalarna”
Nya Visit Dalarna ansvarar för att upprätta och erbjuda ett forum för
urvalet av de nyckelaktörer som identifierats som nödvändiga för att lösa
de strategiska frågorna och utmaningarna. Förslaget är att Nya Visit
Dalarna tar rollen som klustermotor för”Besöksnäringsklustret i Dalarna”
– och att det i första hand kopplas till verksamhetsområdet ”Utbud och
Utveckling”. Klustret ska säkerställa att den kommersiella utvecklingen i

Verksamhet – Visit Dalarna AB

Dalarnas besöksnäring, genom Visit Dalarna, får bästa möjliga
utvecklingsförutsättningar.
•

Att verka för genomförande & uppföljning
Visit Dalarna ansvarar för att koordinera alliansen genom en
klusterkoordinator. Detta innebär att identifiera och prioritera frågor av
gemensamt intresse, verka för samsyn och upprätta en ”handlingsplan”
på kort och lång sikt. I uppgiften ligger även att tydliggöra roller och
ansvarsområden för klusteraktörerna och att sprida den kunskapen till
besöksnäringen och övriga intressenter.

Verksamhet – Visit Dalarna AB
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Roll, ansvarsfördelning samt arbetsformer
mellan Visit Dalarna och lokala nätverk
Dalarnas mottagningsapparat behöver ha samma koncept och gestalta
varumärket Dalarna oavsett var i Dalarna man är. Turistbyråernas roll och uppgift
kommer sannolikt också att förändras kraftigt de kommande åren. För att hänga
med i denna utveckling krävs ett samlat grepp över turistbyråerna.
Förslaget kring den lokala förankringen och utvecklingen bygger på att det finns
en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Visit Dalarna regionalt och de lokala
nätverken och aktörerna. Bilden nedan visar hur denna fördelning kan se ut.

Besöksnäringsforum

Visit Dalarnas roll som lokal samordnare omfattas av nedanstående
punkter:
•

•

•
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En fysisk och namngiven person, lokal samordnare, kommer att finnas
lokalt placerad någon eller några dagar per vecka för att samordna samt
stödja besöksnäringen och kommunen med de resurser som Visit
Dalarna har.
Det krävs att den lokala samordnaren har god kunskap om kommunens
och näringens förutsättningar, utbud och behov. Hen bör ha ett stort
förtroende kapital och mandat hos det lokala nätverket (platsens
intressenter).
Den lokala samordnarna skall ha god kunskap om trender, marknad och
omvärld samt Dalarnas strategi för besöksnäringen. I rollen ingår att bistå
med kunskap och koncept kring exportmognad, affärsutveckling,

Verksamhet – Visit Dalarna AB

•

•
•

•

produktutveckling etc. Personen skall vara väl förtrogen med koncepten
och veta var relevant kompetensutveckling finns.
Den lokala samordnaren och kommunen ansvarar för att det upprättas
en verksamhetsplan för resp kommun där tydliga ansvar är fördelat
mellan Visit Dalarna, näringen och kommunen för vilka insatser avs
försäljning och utveckling som skall ske.
Den lokala turistbyrån är ett viktigt nav för den lokala samordningen.
Visit Dalarna och den lokala samordnaren skall lägga tid och kraft och
vara den initierande, samordnande och stöjande parten till de företag
och organisationer som själva vill driva en utveckling. Företagen själva är
de som måste vilja.
Visit Dalarna skapar ett Besöksnäringsforum där bolagets ledning
tillsammans med utvalda näringsföreträdare deltar, beroende på ämne
och kompetens, i den taktiska processen för bolagets utvecklingsarbete

De kommunala organisationernas roll och ansvar är att arbeta med
nedanstående punkter:
•
•
•

•
•

Underhålla lokala nätverk (näring, föreningslivet, kommunen) och driva
detta tillsammans med den lokala samordnaren från Visit Dalarna
Tillse att rätt personer med rätt mandat företräder kommunen i de olika
frågorna
Att ta fram lokala strategier för besöksnäringen utifrån den övergripande
strategins struktur och innehåll (i dialog med de lokala nätverken och
stöd av lokala samordnaren)
Förutsättningsskapande verksamhet i form av infrastruktur, skyltning,
renhållning, företagsutveckling, plan och tillståndsärenden mm
Den övergripande strategin för besöksnäringen i Dalarna ska
kompletteras med lokala strategier och strategiprocesserna på lokal nivå i
Dalarna, där respektive destination tydliggör sin strategi för
besöksnäringen inom ramen för den regionala strategin. Det kräver en
gemensam struktur för strategiformulering i Dalarna (regionalt och
lokalt). Dalarnas vision och strategi bör vara styrande som ingångsvärde
för struktur och innehåll i de lokala strategierna för besöksnäring

-------------------------------
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Visit Dalarna AB
Orsa

2018-01-22

visitdalarna.se

4:e

1000 företag
årsverken

7,45 miljarder omsättning 15 miljoner övernattningar 6.400

Visit Dalarna AB
Dalarnas
kommuner 15 st
Utveckling i
Dalarna Holding
AB

Visit Dalarna AB

Samverkansavtal

Dalarnas
Besöksnäring ek.
för.
800 företag

Uppdraget
Besökaren
Vi ger besökaren minnen för livet

Vi själva
Tar ledarskapet för
besöksnäringens utveckling
i Dalarna.

öka kännedomen och intresset för
Dalarna

Visit Dalarna

Besöksnäringen
Ge de bästa förutsättningarna
att fortsätta växa och utvecklas
på ett hållbart sätt

Ägarna
Besöksnäringen bidrar till en
hållbar samhällsekonomisk
utveckling

Potentiella besökaren

Markägarna
Skapa delaktighet i
utvecklingen

Organisation

VD
VD
Carl Johan Ingeström

STAB
• Ekonomi
STAB
Stina Cederqvist • HR
• IT

LEDNING
STRATEGISK
UTVECKLING

UTVECKLING
AFFÄRSUTVECKLIN
G

SÄLJ OCH
KOMMUNIKATION

STRATEGISK UTVECKLING
Lotta Magnusson

AFFÄRSUTVECKLING
Elisabet Asp Christiansson

SÄLJ o KOMMUNIKATION
Helena Ahlgren

• Utvecklingsprojekt

• Marknader Dalarna, Sverige,
Norden, Europa, Världen

• B2B finansiering

• Nationell representation o
samordning
• Strategifrågor
• Statistik / analyser

• Destinationsutveckling
Lokala utvecklingsplaner
• Tourist Information

• Sälj o kommunikation
• PR / Info Nationellt och
Internationellt
• Affärssystem

Processen

Strategi
2020

Intervjuer regionala aktörer

Möte stödsystemet reg/nat.

Styrelsemöte Visit Dalarna

Up To Date 9-10 November

Förmöten – alla kommuner

Strategi
2030

Fortsatt lokalt arbete – hur
drar vi nytta av strategin?

Strategi 2030

Teman och produktområden
Outdoor
Vår sommar höst
•
•
•
•

Biking Dalarna
Vandring
Temaparker
Djur- & natursafari

Strategi 2030

Outdoor Vinter

Kultur & Livsstil

• Alpin skidåkning
• Längdskidåkning
• Skating Dalarna

• Musik/Konst/Design
• Måltidsturism
• Kultur &
Industrihistoria

Lugn & ro

Evenemang

• Hälsa
• Nedkoppling
• Spa

• Musik & Kultur
• Idrott
• Motor

Möten &
affärsresande
• Konferens
• Kongress
• Technical visits

DESTINATIONSUTVECKLING I DALARNA
Med kluster som utvecklingsmodell

Affärsutveckling - lokalt
→ Ansvara för implementeringen av Strategi 2030 tillsammans med kommun och
näring i respektive kommun enligt tydligt fördelad modell.
→ Tillgängliggöra trender, analyser och statistik för att hjälpa näringen ta rätt beslut.
→ Verka för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga upplevelseprodukter &
tjänster.
→ Arbeta med att ta fram tydliga koncept för kvalitetssäkring i gemensamt prioriterade
produktområden.
→ Hitta/skapa forum för Affärs- & kompetensutveckling.
→ Delta/leda mötes forum kopplade till besöksnäringsfrågor.
→ Rådgöra näringen gällande kommunikation och försäljning/kanaler av
besöksnäringsprodukter.
→ Årlig plan för insatser i varje kommun. Här visas tydligt specifika
förutsättningar, aktiviteter och rollfördelning.

Lokal strategi eller utvecklingsplan
Inledning
• Del 1
• Nuläge och analys
• Nuläge affärsutveckling
• Nuläge aktörer och system
• Visit Dalarnas analys och reflektioner
• Så här arbetar vi lokalt
• Del 2
• Teman, produktområden och utbud
• Marknader och målgrupper
• Strategiska utvecklingsområden
• Övergripande fokusområden – lokalt arbetssätt
• Lokal målbild och formulering
• Organisering

Affärsutveckling/ Turist Information –
Orsa

→1 person / programuppdatering, vid disk, telefon
→2 personer / privata hus, paketering, system
→1 person / Affärsutveckling.
Affärsdrivet nätverk, Tematisk utveckling,
Exportmognad
→Info point – Skattunge Handel

→Ca 10 000 besök / år (8000 Juni-augusti)
→1,9 miljoner besök på visitdalarna.se / 1 miljon
unika
→228 personer i näringen i Orsa

Affärsdrivet Nätverk;
Kungshaga, Smidgården, Skogslyckan,
Björn&Víldmark, STF, Lindänget ..med flera

Internationellt
D

•

RESA – Visit Sweden

STA

LEDNING
UTVECKLING

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 14

OK KS 2018/00068–1

Utredning av Orsa turistbyrå
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta att driften av Turistbyrån
fortsätter som tidigare under Visit Dalarna

Sammanfattning av ärendet
Näringslivskontoret har gjort en utredning med anledning av klausul i avtal
RD2016/143 mellan Visit Dalarna och Orsa kommun. Klausulen belyser möjligheten
att omforma turistbyråfunktionen i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2017
Orsa kommun

Hit gick skattepengarna 2017
100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här:

2017
27,57 kr
19,60 kr
10,09 kr
7,11 kr
6,69 kr
6,17 kr
5,75 kr

2016
28,48 kr
20,69 kr
9,75 kr
7,62 kr
4,05 kr
6,12 kr
5,32 kr

5,29 kr
2,72 kr
2,25 kr
1,73 kr
1,53 kr
1,40 kr
1,08 kr
1,00 kr
0,95 kr
0,75 kr
0,53 kr
0,41 kr
0,40 kr
0,35 kr
0,15 kr

4,99 kr
2,72 kr
2,44 kr
1,93 kr
1,74 kr
1,41 kr
1,23 kr
0,96 kr
0,92 kr
0,76 kr
0,58 kr
0,40 kr
0,50 kr
0,38 kr
0,16 kr

– 0,10 kr
– 0,47 kr
– 2,93 kr
100,00 kr

– 0,11 kr
– 1,17 kr
– 1,85 kr
100,00 kr

Äldre- och handikappomsorg
Grundskola och fritidsverksamhet
Gymnasienämndsverksamhet
Förskola
Årets resultat
Individ- och familjeomsorg
Stödfunktioner, administration, utvecklingsmedel m m
Pensioner
Gata och park
Fritidsverksamhet
Försörjningsstöd
Kulturverksamhet och bibliotek
Räddningstjänst
Arbetsmarknadsåtgärder
Kollektivtrafik
Musikskolan
Byggnadsnämndsverksamhet
Turism
Miljö- och hälsoskydd
Näringslivsåtgärder
Föreningsbidrag
Vatten o avlopp
Ränteintäkter
Övrigt
Integration
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Årsredovisning 2017
Orsa kommun

Bilder
Omslag: Utställning Tråd, trä och papper, Inga-Britt Ax
Ambrosiusson och Åsa Westman, Orsa kulturhus 2017.
Sid 7, 30, 41 och 44. Grönklittsgruppen
Sid 12, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 31, 39 och 69. Mostphotos.
Sid 26. Egen bild
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Det är mycket som är bra!

Kommunens ekonomi är fortsatt stabil, och vi kan än
en gång samla i ladorna för kärvare tider. Befolknings
ökningen fortsätter om än i blygsammare takt än 2016.
Vi är på god väg mot målet minst 7 000 invånare 2020.
Glädjande är att Orsa är en av två kommuner i landet
med den största skatteunderlagstillväxten. Förutom en
direkt positiv påverkan på skatteintäkterna så innebär
det ett minskat beroende av skatteutjämningsbidrag.
Ett ökat skatteunderlag är ett bevis på att fler perso
ner har arbete och på en bra utveckling av näringslivet.
Andra viktiga orsaker till den starka ekonomin 2017 är
ökade statsbidrag och ett gott jobb i förvaltningen att
hushålla med kommunens resurser.
Jag får ibland frågan varför kommunens just nu
mycket stora överskott inte kan användas i verksam
heten. Att göra höga resultat är inget självändamål,
men det måste vara tillräckligt bra för att säkra en god
ekonomisk hushållning och för att klara av de stora
investeringar vi har framför oss. Vi jobbar numera med
att sätta ekonomiska mål över en längre tidsperiod och
ser att intäkterna kommer att vara lägre inom något år.
Det vore förödande att ”lägga ut kostymen” och utöka
verksamheten under enskilda år med stora inkomster.
Då måste vi göra besparingar och ”sy in kostymen”
när inkomsterna sjunker. Däremot ser vi till att göra
satsningar på till exempel utökad utbildningsbudget för
personalen under goda år.
Skolan fortsätter att utvecklas positivt och ligger
med god marginal inom målet att ligga bland Sveriges
100 bästa skolkommuner i SKL:s rankning. Även inom
omsorgen görs ett bra jobb för att dagligen leverera bra
service till brukarna. Med en ny näringslivsstrategi på
plats har vi nu också en bra plattform att utgå ifrån när
det gäller att jobba med företagsklimatet.
Bland allt positivt som händer vill jag också nämna
utvecklingen inom besöksnäringen och då främst i
Grönklitt där jag ser stora möjligheter. Närmast i tur
står ett hotell, eller Ski Lodge som den kallas. Exploa
tören Grönklittsgruppens vision är att mer än för
dubbla antalet bäddar i Grönklitt. En sådan utveckling
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är oerhört positiv för Orsa, med fler arbetstillfällen
såväl vid anläggningen som i flera andra företag i
Orsa. För att det ska bli möjligt så krävs betydande
investeringar i vatten och avlopp och här kommer vi att
behöva ta viktiga beslut inom en snar framtid.
Det är mycket som är bra och jag är stolt över allt det
positiva som händer i kommunen. Rubriken uttrycker
också ett förhållningssätt. Även om det inte alltid går
som man tänkt sig så kan man välja var man lägger sitt
fokus. Min tes är att om man fokuserar på det som är
bra så blir det ännu bättre. Jag vill rikta ett stort tack
till medarbetare och förtroendevalda för ett bra jobb
och ett bra samarbete under året.

Mikael Thalin
Ordförande i kommunstyrelsen

Orsa kommuns vision
och värdegrund

Värdegrund
Orsa – helt enkelt
Min uppgift är att se till att det blir så enkelt som
möjligt för våra medborgare.
Respekt
Jag respekterar mina medmänniskor.
Samarbete
Jag är en del av en större helhet och hittar lösningar
tillsammans med andra.
Ansvar
Jag har ett ansvar att handskas varsamt med våra
resurser för att skapa ett bra och hållbart samhälle.

Vision
Orsa är en naturnära plats där folk trivs och vill bo.
Våra verksamheter håller hög kvalitet och det känns
tryggt att använda sig av dem. Vårt rika och mång
sidiga kulturarv har grundat vårt goda rykte som
musikkommun.
Vi har en tydlig roll i arbetet med att utveckla regi
onen. Orsa har korta beslutsvägar och krånglar inte till
saker. Det gör oss väl förberedda att möta samhällets
förändringar utan att tappa hållbarhetstänkandet.
Vi har ett välmående näringsliv som är attraktivt för
både tjänsteföretag och producerande företag. Vi är en
av landets mest kända turistorter.
Detta har blivit möjligt genom ett fantasirikt och
nyfiket förhållningssätt, präglat av humor och en
gnutta galenskap.
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Förvaltningsberättelse

Årets resultat
(%)
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Diagrammet visar årets resultat åren 2013–2017 samt
budget och plan 2018–2021 fastställd av fullmäktige i
november 2017.
2017 års resultat uppgick till 28,0 mkr, vilket var
15,8 mkr bättre än budgeterat. Stora positiva avvikelser
mot budget redovisas för skatter och utjämningsbidrag
4,3 mkr samt verksamheterna integration 5,4 mkr och
ensamkommande barn 4,5 mkr.
Överskottet på skatter och utjämningsbidrag beror
främst på att skatteunderlagstillväxten blev bättre än
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) prognoser
då budgeten fastställdes. Intäkterna inom verksamheten
integration blev betydligt högre än budgeterat främst på
grund av en stor inflyttning kring årsskiftet 2016/2017,
men delvis också på grund av ändrade redovisnings
principer. Vad gäller verksamheten ensamkommande
barn beror en del av överskottet på att vi i bokslutet 2016
gjorde en reservering för osäkra fordringar på Migrations
verket som i efterhand visat sig vara för stor, men också
på grund av att kostnaderna blev lägre 2017 än budgeterat.
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Verksamhetens nettokostnader enligt resultat
räkningen ökade med 21,4 mkr (5,7 procent) samtidigt
som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
ökade med 35,5 mkr (9,1 procent).
I december 2015 betalade regeringen ut 9,8 mdkr i
form av ett tillfälligt stöd för den uppkomna flykting
situationen, varav Orsa kommun erhöll 15,4 mkr. Enligt
Rådet för kommunal redovisning (RKR) skulle dessa
medel intäktsföras senast 2016. Fullmäktige i Orsa har
dock beslutat att dessa medel ska fördelas över en treårs
period. Kommunala verksamheter, ideella föreningar med
flera har hos kommunstyrelsen fått ansöka medel med
tanken att sökta medel ska ha koppling till integrations
arbete. Under 2017 har 7,2 mkr av dessa medel intäkts
förts som ett generellt statsbidrag och 7,2 mkr ligger
som kostnad under verksamhetens nettokostnader.
Finansnettot har minskat med 1,9 mkr där drygt
hälften av minskningen beror på att återbäring från
Kommuninvest avseende åren 2015 och 2016 betalats
ut till våra dotterbolag. Orsaken är att återbäringen
avser en återbetalning på grund av en för hög marginal
som Kommuninvest tagit ut på våra dotterbolags lån.
Vidare har räntan på pensionsmedel ökat samt att vi
skrivit ner värdet på aktierna i Siljan Turism AB.
Eftersom Migrationsverket numera ändrat
utbetalningsr utinerna så att vi nu får täckning för
våra kostnader betydligt snabbare än tidigare, har det
tillsammans med det goda resultatet och låga investe
ringar jämfört med budget, inneburit att likviditeten
förbättrats avsevärt under året.
Våra banktillgodohavanden på koncernkontot har
under året ökat med 29 mkr trots att dotterbolagens
del av dessa medel minskat och att vi utökat våra
kortfristiga placeringar något.

Förvaltningsberättelse

Balanskravsresultat
Årets resultat uppgår till +28,0 mkr och efter hänsyn till
reavinster om 0,4 mkr uppgår årets resultat efter balans
kravsjusteringar till 27,6 mkr. Kommunen har sedan
tidigare år en resultatutjämningsreserv om 15,0 mkr.

Kommunens finansförvaltning
Kommunens finansförvaltning tillförde
413,0 (385,4) mkr under 2017. Medlen förbrukades
enligt tabell nedan.

Belopp i mkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Utskott för strategi
Utskott för samhälle
Utskott för lärande
Utskott för omsorg
Miljönämnd
Byggnadsnämnd
Delsumma
Årets resultat
Summa

2017

2016

2,5
8,0
25,5
47,6
156,2
139,5
1,6
4,1
385,0
28,0
413,0

2,3
70,4

Totalt anslog kommunfullmäktige 395,8 (382,0) mkr
till styrelsen, nämnder och utskotts verksamheter.
Utfallet blev att de förbrukade 385,0 mkr, alltså ett
överskott om 10,8 mkr jämfört med budget. Även
finansförvaltningen hade ett överskott, 5,0 mkr. Totalt
sett blev det ett överskott om 15,8 mkr jämfört med
budget. Tillsammans med ett budgeterat resultat på
sista raden om 12,2 mkr blev årets resultat 28,0 mkr.
På grund av den omorganisation som genomfördes
per den 1 augusti 2016 (under löpande år) är jämförelse
siffrorna mellan 2017 och 2016 inte helt jämförbara i
alla avseenden.

Budgetavvikelser
Se även nämndernas och utskottens egna kommentarer
till 2017 års resultat.
Kommunstyrelsen

I jämförelse med föregående år ovan, redovisas numera
utskottet för strategi och utskottet för samhälle sepa
rat. Merparten av överskottet under kommunstyrelsen
beror på överskott för verksamheten medel till KS för
fogande. Verksamheten kan liknas vid en buffert för
oförutsedda händelser under året och den utökades från
2 till 5 mkr under 2017.
Utskott för strategi

Under utskottet är det främst tre enheter med större
avvikelser mot budget.
Personalenheten har ett överskott på grund av ej
utnyttjade centrala utvecklingsmedel och sen tillsätt
ning av vakant tjänst.

152,6
139,4
1,6
3,9
369,6
15,8
385,4

Budgetavvikelse
Procent av medlen
2017
2016
2017
2016
0,1
2,7
0,8
4,9
– 1,2
3,6
0,0
– 0,1
10,8

– 0,1
3,3
– 0,5
4,3
5,3
0,0
0,0
12,4

0,6
2,0
6,2
11,6
37,8
33,8
0,4
1,0
93,3
6,8
100,0

0,6
18,2

39,5
36,2
0,4
1,0
95,9
4,1
100,0

Gemensamt stöd har ett överskott beroende främst
på återhållsamhet vid tillsättande av vikarier, extern
finansiering av vaktmästartjänst och försäljning av
arkivtjänster.
Kostenheten däremot redovisar ett underskott bero
ende på för höga kostnader för personal, reparationer
och livsmedel.
Utskott för samhälle

Utskottet har ett mycket stort överskott för verksamheten
integration. Ungefär hälften av överskottet beror på att det
kom väldigt många nyanlända kring årsskiftet 2016/2017
som genererar stora statliga bidrag under en tvåårs
period. Resterande överskott kan förklaras av ändrade
utbetalnings- och redovisningsregler.
Infrastruktur redovisar ett förhållandevis stort under
skott, där utbyggnaden av stadsnätet samt höga kostnader
för snöröjning och offentlig belysning är förklaringen.
Även arbetsmarknadsenheten och verksamheten skog
och mark redovisar överskott. Arbetsmarknadsenheten
har överskott på personalkostnader och försäljnings
intäkter. Vad gäller skog och mark avser överskottet vinst
vid försäljning av två tomter på Styversbacken.
Utskott för lärande

Underskottet är sprunget från grundskolan där kostnader
för personal och skolskjutsar är högre än budgeterat.
Förskolan redovisar dock ett överskott.
Utskott för omsorg

Utskottet har mycket stora överskott för äldreomsorgen
och verksamheten ensamkommande barn.
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För äldreomsorgen beror överskottet på minskat
antal timmar i hemtjänsten, lediga platser inom särskilt
boende som hyrts ut till andra kommuner samt att
budgeterad engångssatsning för utbildning av under
sköterskor ej genomförts.
Vad gäller verksamheten ensamkommande barn
beror överskottet dels på minskad verksamhet och på
en reserv för osäkra fordringar avseende Migrations
verket i 2016 års bokslut som kunde lösas upp 2017
med positiv resultateffekt.
Utskottet brottas fortfarande med stora underskott i
verksamheterna under individ- och familjeomsorgen (IFO).
Övriga nämnder och förvaltning

Miljönämnden har ett resultat enligt budget medan
Byggnadsnämnden å andra sidan har ett mindre under
skott på grund av höga bostadsanpassningsbidrag
under slutet av året.
Finansförvaltningens överskott förklaras till största
del av mer skatteintäkter och bidrag från staten än
budgeterat.

Koncernen
Delar av kommunens verksamhet bedrivs i dotterbolag.
Kommunkoncernen består förutom av Orsa kommun
av Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten
och Avfall AB som alla är helägda dotterbolag till Orsa
kommun.
Orsa Vatten och Avfall AB äger i sin tur 33 procent
i Nodava AB, där övriga ägare är Älvdalens Vatten
och Avfall AB samt Moravatten AB. Orsa kommuns
ägarandel i Grönklittsgruppen AB uppgår numera
endast till 5,7 procent. Detta bolag konsolideras inte i
kommunens sammanställda redovisning.
Läs mer om koncernbolagen på sidorna 46–52.
Koncernbolagen redovisar återigen ett positivt resultat,
vilket varit fallet de fem senaste åren. Av den samman
ställda redovisningen framgår att koncernresultatet är
36,0 mkr eller 8,0 mkr högre än kommunens resultat.
Även föregående år var koncernresultatet cirka 8 mkr
bättre än kommunens resultat.
Särskilda händelser
Året har till stor del präglats av fortsatt arbete med den
omorganisation som trädde i kraft den 1 augusti 2016.
Innan omorganisationen satt sig har det varit en hel del
förändringar under 2017 för att få allting på plats vad
gäller både bemanning och budget. Detta arbete fort
sätter kontinuerligt, även 2018.
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Befolkningsutvecklingen
Befolkningen ökade med 26 invånare 2017 och av
tabellen nedan framgår att ökningen ligger främst i
åldersintervallet 16–18 år.
Som tidigare påpekats minskade befolkningen under
åren 2014 och 2015 med sammanlagt 99 personer. Främst
på grund av nedläggningen av SCoTT-utbildningen.
Frånsett den effekten har nu befolkningen ökat varje
år sedan 2012 med 2016 som ett exceptionellt år då
befolkningen ökade med 111 personer.
Ålder

Antal Antal Antal Antal Antal
2007 2010 2013 2016 2017

0–6 år
7–15 år
16–18 år
19–64 år
65–79 år
80 år och äldre
Invånare totalt

471
437
400
398
410
744
647
615
655
639
367
292
256
225
251
3 972 3 920 3 856 3 774 3 764
1 086 1 146 1 220 1 315 1 321
451
480
502
494
502
7 091 6 922 6 849 6 861 6 887

I föregående års årsredovisning skrev vi att så som
befolkningsförändringen såg ut mellan 2015–2016
skulle de kostnadsutjämningsbidrag vi får från staten
minska från och med 2018. Idag vet vi att de har mins
kat med drygt 5 mkr mellan 2017 och 2018.
Kostnadsutjämningssystemet är utformat så att
vi erhåller mest bidrag för vår äldsta befolkning och
därefter för ungdomar i 16–18-årsåldern, grundskole
åldern och förskoleåldern i fallande ordning.
Under 2016 minskade Orsas befolkning i ålders
grupperna ovan och under 2017 har minskningen fort
satt i främst grundskoleåldern. Kostnadsutjämnings
systemets utformning tar också hänsyn till hur det ser
ut i riket i övrigt, och där fortsätter andelen invånare
i grundskoleåldern att öka vilket gör att effekten,
minskade bidrag, blir än större. Totalt sett ser det ut
som det gjort under ett antal år, att vi får mindre kost
nadsutjämningsbidrag för de yngre åldersgrupperna
och mer för de äldre åldersgrupperna. Gymnasieåldern
16–18 år är en väldigt snäv åldersklass som kan variera
väldigt mycket från ett år till ett annat.
Eftersom kostnadsutjämningen är knuten till demo
grafin innebär det att mindre kostnadsutjämnings
bidrag ska spegla lägre förväntade kostnader. Däremot
är det en förskjutning i tid på så vis att både ökade och
minskade bidrag kommer med ett års förskjutning.

Förvaltningsberättelse

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Vid årsskiftet var 159 (142) personer öppet arbets
lösa i Orsa kommun. Det motsvarar 4,3 procent av den
arbetsföra befolkningen 16–64 år. Av dessa var 24 per
soner arbetslösa sedan mer än 24 månader. Sökande i
program med aktivitetsstöd var vid samma tidpunkt 94
personer. Den totala arbetslösheten (inklusive program)
uppgick till 7,7 procent, vilket motsvarar en ökning
med 0,6 procentenheter sedan föregående årsskifte.
Av den registrerade arbetskraften 16–64 år, uppgick,
enligt arbetsförmedlingen, den totala arbetslösheten till
8,2 procent, och motsvarande siffror i Dalarna respektive
Nyckeltal
Kommunalskattesats
Skatteintäkter (mkr)
Förändring skatteintäkt (%)
Invånare
Verksamhetens nettokostnad (mkr)
Förändring verksamhetens nettokostnad (%)
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)
Finansnetto (mkr)
Årets resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Eget kapital per invånare (kr)
Låneskuld (mkr)
Låneskuld per invånare (kr)
Investeringar (brutto från 2013) (mkr)
Soliditet enligt balansräkning (%)
Soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden (%)
Likvida medel, inklusive placeringar (mkr)
Kassalikviditet (%)
Årsarbetare
Personalkostnad (mkr)
Andel av verksamhetens kostnader (%)

riket var 7,1 och 7,5 procent. I Orsa och riket är minsk
ningen 0,2 procentenheter och i Dalarna är minskningen
0,6 procentenheter sedan föregående årsskifte.
I gruppen ungdomar 18–24 år uppgår dock den
totala arbetslösheten hos den registrerade arbets
kraften till 15,8 procent i Orsa kommun, vilket är
5,1 respektive 5,7 procentenheter högre än snittet i
Dalarna respektive riket. Detta trots att i denna grupp
har arbetslösheten minskat med 1,9 procentenheter i
Orsa medan minskningen i riket och Dalarna är 1,4
procentenheter.

2017

2015

2014

2013

2012

2011

22,89
22,89
22,89
426
390
379
9
3
3
6 887
6 861
6 750
398
377
368
6
2
0
57 801 54 896 54 560
0
2
1
28
16
13
212
184
168
30 801 26 837 24 943
0
0
0
0
0
0
20
35
18
62
58
54
14
6
0
82
50
75
157
128
132
533
543
503
275
271
249
56
56
55

22,89
367
3
6 812
368
4
54 052
1
0
156
22 862
0
0
32
52
–6
81
131
494
245
54

22,89
358
3
6 849
355
2
51 873
2
4
156
22 704
6
847
14
60
– 11
93
192
493
235
54

22,66
347
0
6 835
349
3
51 126
3
1
152
22 186
29
4 214
16
53
– 10
103
164
509
232
54

22,66
347
2
6 867
339
1
49 398
0
7
151
21 918
41
5 941
14
53
– 10
31
121
514
230
54

Kommentarer
Den genomsnittliga kommunala skattesatsen i Dalarna
2017 var 22,71 procent, vilket är 0,18 procentenheter lägre
än Orsa kommuns skattesats. Efter skatteväxling med
landstinget för deras övertagande av kollektivtrafiken har
kommunens skattesats sänkts med 0,47 procentenheter
till 22,42 procent 2018. Samtidigt höjde landstinget
skatten i motsvarande mån så den totala kommunaloch landstingsskatten är oförändrat 34,05 procentenheter.
En kommun i Dalarna lät den kommunala skatte
satsen vara oförändrad trots skatteväxlingen. År 2018
är den genomsnittliga kommunala skattesatsen 22,27
procent i Dalarna, vilket är 0,15 procentenheter lägre
än Orsa kommuns skattesats.
Skatteintäkterna ökade betydligt mer än verksam
hetens nettokostnader, vilket delvis förklaras av att

2016

i skatteintäkterna ingår diverse bidrag relaterade till
nyanlända. I båda posterna ingår dessutom cirka 7 mkr
som avser anslag och kostnader från engångsersätt
ningen för flyktingar som betalades ut av staten 2015,
och som vi valt att fördela över åren 2016–2018.
Finansnettot minskade främst på grund av åter
bäring från Kommuninvest avseende tidigare år som
nu har betalats ut till dotterbolagen. Detta eftersom
det framkommit att återbäringen grundar sig på hur
mycket kommunkoncernen har lånat hos Kommun
invest. Återbäringen ska således tillföras de juridiska
personer som har lånen.
Som redan nämnts är årets resultat på nästan 28 mkr
betydligt högre än det budgeterade resultatet på 12,2 mkr.
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Det egna kapitalet uppgår i bokslutet till 212 mkr,
vilket är 50 mkr mer än vår ansvarsförbindelse för
pensionsåtaganden.
Sedan några år tillbaka har kommunen inte längre
några lån. Däremot har dotterbolagen lån och dessa
ökade fram till 2015. Därefter har de varit oförändrade
och uppgår till cirka 370 mkr.
Årets investeringar uppgick till 20 mkr varav
15 mkr brutto avsåg investeringar i stadsnätet. Sam
tidigt fick vi in 6 mkr i anslutningsavgifter så netto
investeringen i stadsnätet uppgick till 9 mkr.
Soliditeten enligt balansräkningen ökade med 4
procentenheter och soliditeten inklusive samtliga
pensionsåtaganden ökade med 8 procentenheter till 14
procent. I koncernen ökade soliditeten från 29 procent
till 32 procent. Inklusive samtliga pensionsåtaganden
var motsvarande siffror i koncernen 7 procent respek
tive 12 procent.
Likvida medel har ökat kraftigt under året, vilket
beror på flera orsaker. Främst på grund av ett högt
resultat men också på grund av förhållandevis låga netto
investeringar samt att utbetalningar från Migrations
verket nu kommer betydligt snabbare än tidigare.
Även kassalikviditeten har förbättrats, av samma
orsaker som nämns ovan.
Antalet årsarbetare minskade under året, vilket
bland annat beror på minskat antal anställda som
jobbar med ensamkommande barn.
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Pensionsmedelsförvaltning
Orsa kommun har en pensionsskuld till varje anställd.
Från och med 1998 ska den skuld som intjänats tas upp
i balansräkningen. Den skuld som intjänats till och
med 1997 tas upp som en ansvarsförbindelse under
balansräkningen. Kommunfullmäktige beslutade i
september 2000 att de pensionsskulder som intjänats
från och med 2000 ska betalas ut till var och en av de
anställda, som en så kallad individuell pension.
Vid årsskiftet uppgick de pensionsförpliktelser som
intjänats till och med 1997 till 162,4 (165,0) mkr. De
har således minskat med 2,6 mkr sedan föregående år.
Enligt prognos från KPA kommer ansvarsförbindelsen
att minska med ytterligare cirka 6,8 mkr fram till 2022.
Inga pensionsmedel är formellt avsatta till extern
förvaltning, men vi har en placerad likviditet på cirka
30 mkr som kan användas till kommande års ökade
likviditetsbelastning som ökade pensionsutbetalningar
i framtiden innebär.
Enligt en statlig offentlig utredning som förespråkar
”En ändamålsenlig kommunal redovisning” föreslås
bland annat att kommunerna övergår till fullfonderings
modell vad gäller redovisning av sina pensions
förpliktelser eftersom denna ger en mer rättvisande
och transparent redovisning av förpliktelserna.
I Orsa kommun har detta diskuterats under de
senaste 15 åren då vi förutspått att en ändring av
reglerna för hur vi ska redovisa pensionsförpliktelserna
kommer. Vi hade dock trott att regeländringen skulle
komma tidigare. Mycket kortfattat innebär en sådan
regeländring att hela pensionsåtagandet kommer att
redovisas som en skuld i balansräkningen. Detta betyder
att utbetalningar framgent kommer att minska skulden
istället för som idag belasta resultaträkningen som
en kostnad. Idag belastas resultaträkningen både av
kostnader för intjänade pensioner och med kostnader
för utbetalningar av redan intjänade pensioner. Med en
regeländring blir därför resultatet högre än idag, men
likviditetsmässigt blir det ingen skillnad.
Det sades först att det nya regelverket skulle gälla
från och med 2018 eller eventuellt 2019. Idag är det
dock oklart när och om det blir något nytt regelverk
kring hur dessa pensionsförpliktelser ska redovisas.

Förvaltningsberättelse

Investeringar
Under året investerade vi för 20,1 mkr brutto. Av dessa
avsåg 15,0 mkr investeringar i stadsnätet där vi samtidigt
erhöll anslutningsavgifter om cirka 6,0 mkr. Netto hade
vi alltså investeringsutgifter för stadsnätet på 9,0 mkr.
Totalt sett uppgår bruttoinvesteringar i stadsnäts
projektet till cirka 61 mkr. Därutöver har vi tidigare
haft utgifter för projektet Bredband till byarna samt
diverse förberedelseinvesteringar när vi byggde om
vatten- och avloppsnät. Totala investeringar uppgår till
cirka 74 mkr och efter hänsyn till EU-bidrag och anslut
ningsavgifter uppgår nettoinvesteringen till cirka 58 mkr.
Vid årsskiftet var 836 villor anslutna till stadsnätet. Det
motsvarar en ökning med 570 stycken under 2017.

Borgensåtaganden
Kommunens totala borgensåtaganden uppgick vid års
skiftet till 389 mkr, vilket är en minskning med 1 mkr
sedan föregående år. Av borgensåtagandena avser
85,0 mkr Orsa Vatten och Avfall AB, 108,6 mkr Orsa
bostäder AB och 176,5 mkr Orsa Lokaler AB. Samtliga
dessa åtaganden är oförändrade sedan föregående år.
Inga borgensåtaganden har infriats under året.

Övrigt
Orsa kommun äger 35 procent i Oreälvens Kraft AB.
Aktierna är bokförda till 18 tkr. Under flera år hade vi
en nettoavkastning på 2–3 mkr per år på detta innehav.
Sedan 2012 har dock avkastningen varit låg och under
vissa år negativ. År 2017 hade vi en nettointäkt på 39 tkr.
Fortum som äger övriga 65 procent av aktierna har under
året träffat kommunen vid ett par tillfällen för att disk
utera kostnader och strategi vad gäller miljökrav som
ställts på bolaget. Kraven gäller återställande av fiskvägar
med mera. Även om det är för tidigt att uttala sig om de
ekonomiska konsekvenserna är det sannolikt att det inne
bär betydande investeringar i bolaget samt att elproduk
tionen kommer att minska något. Detta betyder i sin tur
att om inte elpriset ökar från nuvarande nivå kommer
nettokostnaden för kommunen att öka i framtiden.

Uppföljning av ekonomiska mål

Ekonomiska mål 2017 och framåt
Först antogs ekonomiska mål den 4 april 2016 för år 2017.
Dessa upphävdes av kommunfullmäktige den 27
november 2016 och istället beslutades om ekonomiska
mål enligt de nya ekonomiska riktlinjerna som antogs
vid samma datum.
Beslut

De ekonomiska riktlinjerna i Orsa kommun ska grunda
sig på god ekonomisk hushållning över tid. I begrep
pet innefattas både finansiella mål och verksamhets
mål. I riktlinjerna ingår även möjligheten att använda
en resultatutjämningsreserv som kan användas för att
täcka underskott vid en eventuell framtida lågkonjunktur.
Nedan följer en förkortad sammanfattning av de
beslutade ekonomiska målen.
Kommunen*

yy Årlig avsättning till resultatutjämningsreserv ska
ske tills den uppgår till 15 mkr.
Kommentar: Målet uppnåddes redan 2016.
yy Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensions
åtaganden, ska varje år öka för perioden.
Kommentar: Målet uppnått då kommunens
soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden
ökade med 8,5 procentenheter till 14,5 procent.
yy Kommunens resultat ska under perioden i genom
snitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna
(med skatteintäkter avses summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning).
Kommentar: Målet uppnått då resultatet uppgick
till 6,6 procent av skatteintäkterna.
yy Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta
upp nya lån.
Kommentar: Målet uppnått eftersom kommunen
inte tagit upp några lån under året.
yy Verksamhetsmålen ska tydligare inarbetas i
budgetprocessen.
Kommentar: Målet delvis uppfyllt. Har blivit
tydligare under 2018 inför 2019 års budgetprocess.

*De finansiella målen ska ses över en period om minst 5 år
inklusive innevarande år.
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Bolagen

yy Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelse
resultat före avskrivningar/fastigheternas värde)
ska under perioden uppgå till minst 5 procent.
Kommentar: Målet uppfyllt, nyckeltalet uppgår till
cirka 9 procent.
yy Orsa Lokaler AB ska årligen ha ett resultat efter
finansnetto om minst 4 procent av satsat kapital.
Kommentar: Målet uppnått, resultat efter finans
netto uppgår till cirka 2,7 mkr, vilket är betydligt
mer än 4 procent av satsat kapital.
yy Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera
ett positivt resultat så att inte det egna kapitalet
urholkas.
Kommentar: Målet uppfyllt då bolaget under
de senaste åren har ett positivt resultat efter
finansnetto. Även om bolaget har ett negativt fritt
eget kapital om 0,4 mkr så finns det obeskattade
reserver på drygt 4 mkr.

Kommunernas framtida ekonomi
I sitt cirkulär om budgetförutsättningarna 2018–2021
(februari 2018) skriver SKL att jämfört med tidigare
prognoser är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderad
alla år utom 2019. Högkonjunkturen når sin topp 2019.
Jämfört med tidigare prognoser ser vi också att prog
nosen justerats såtillvida att vi kommer få negativa
slutavräkningar på skatten (utbetalningar under inne
varande år är preliminära) avseende 2017–2018 som
sammanlagt är 2,4 mkr sämre än tidigare prognos och
denna kostnad kommer att belasta 2018 års resultat.
Egentligen är de nya prognoserna inga större över
raskningar annat än att ”försämringen” kommer lite
tidigare än de signalerade före senaste årsskiftet.
De senaste åren har det blivit allt svårare att
förutsäga kommunernas framtida intäkter då det med
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kort varsel signaleras nya statliga bidrag (ofta riktade
bidrag som kräver motprestationer) eller andra föränd
ringar i de bidrag vi erhåller.
SKL har också under en tid signalerat kraftigt väx
ande behov av skola, vård och omsorg som den snabba
befolkningsutvecklingen för med sig.
Tidigare har man skrivit att för att intäkter och
kostnader ska gå ihop krävs åtgärder motsvarande ett
skatteuttag på 2 kronor för kommunsektorn till och
med 2020. I verkligheten kommer anpassningen att
ske genom en kombination av skattehöjningar, effekt
iviseringar, omprioriteringar, höjda statsbidrag och
försämrat ekonomiskt resultat.

Hur ser det då ut för Orsa kommun?
Den verklighet som beskrivs gäller även Orsa kom
mun. Vi har haft en stor inflyttning till kommunen
under 2016 och inflyttningen har fortsatt om än i min
dre takt 2017. Detta är i grunden positivt och medför
ökade skatteintäkter till kommunen.
Enskilda år kan stora förändringar i demografin vara
svåra att hantera. I Orsa har vi dock varit gynnade av
att den stora befolkningsökningen som skett på grund
av alla nyanlända, har medfört att den tidigare stora
minskningen av vissa åldersgrupper minskat. Vi har i
viss mån kunnat ”fylla upp” tomma platser, inte minst
vad gäller lägenheter hos Orsabostäder AB.
Vi har nu haft tre år med mycket goda resultat i
kommunen. Vi har därför kunnat ”spara i ladorna”
inför kommande stora investeringsbehov som vi står
inför. Åtgärder förbereds för att kostnaderna inte ska
behöva öka lika mycket som de annars skulle göra
om vi inte haft dessa goda resultat. Tyvärr kan vi inte,
enligt kommunala redovisningsregler, tillgodoräkna
oss historiska bra resultat på samma sätt som i före
tagsvärlden, eftersom utgångspunkten i den kommu
nala världen är att ett enskilt års underskott ska täckas
av överskott under kommande treårsperiod. Detta
oavsett hur bra resultatet var åren före underskottsåret.

Målredovisning

I Orsa kommun finns fyra huvudsakliga målområden,
dessa är tillväxt, ekonomi, medarbetare samt livskvalitet
och samhällsservice. Varje målområde presenteras över
siktligt nedan, och på kommande sidor presenteras varje
målområde närmare med de uttalade målen per mål
område, en sammanfattning av resultaten och slutligen
mer detaljerad info om arbetet för att nå målen på respek
tive verksamhetsområde.De ekonomiska målen redovi
sas mer utförligt i förvaltningsberättelsen.
Avseende målområde livskvalitet och samhällsservice
är lärande och omsorg utbrutna från helheten för att
öka läsbarheten. De mål som gäller service och utveck
ling ska genomsyra hela organisationen som ska bidra
till att dessa mål uppfylls.
Symbolförklaring

Ekonomi
Våra verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och
kostnadseffektivt och ge möjlighet till satsningar i
framtiden.
Investeringar ska vara välplanerade och väl
motiverade.
Budgeten ska vara realistisk och ingå i verksam
hetsplanen.

Medarbetare
Ledarskapet på alla nivåer ska vara tydligt och lyhört.
Våra medarbetare ska känna till vad som förväntas av
dem. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och ska
bidra till att utveckla verksamheten. För det krävs möj
lighet till kompetensutveckling och delaktighet.

Målet uppfyllt.
Målet delvis uppfyllt.

Livskvalitet och samhällsservice

Målet inte alls uppfyllt.

Kommunens verksamheter ska verka för att människor
ska känna sig trygga med alla våra verksamheter men
särskilt viktigt är att vård, omsorg samt utbildning hål
ler en hög kvalitet och visar goda resultat. Vi ska även
arbeta för ett samhälle med ett mångsidigt kultur- och
föreningsliv. Medborgarna ska känna att de kan delta i
Orsas utveckling.
Orsas varierande natur – från vildmark till kultur
bygd – är viktig för vår livskvalitet. Vi ska arbeta
hälsofrämjande med hållbar utveckling för att skapa
förutsättningar för ett jämlikt Orsa där alla känner sig
välkomna.

Tillväxt
Kommunens verksamheter ska skapa förutsättningar
för en positiv utveckling. Vi ska arbeta för en god kom
petensförsörjning både inom offentlig sektor och för
det privata näringslivet. Genom nytänkande och ett
gott värdskap ska vi göra Orsa till en attraktiv turistoch bostadsort.
Orsa ska ha en tilltalande offentlig miljö och en väl
fungerande infrastruktur.
Orsa ska vara en pålitlig samarbetspartner och bidra
till utvecklingen av regionen.
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Tillväxt
Uttalade mål inom detta område för 2017 är att:
yy Orsa ska förbättra sin position vad gäller
företagsklimat
yy arbetslösheten ska minska i Orsa kommun, i
synnerhet bland unga och utrikesfödda
yy Orsa ska ha en aktuell översiktsplan
yy Orsa ska vara en attraktiv boende- och turistort
Sammantaget når vi inte alla våra mål inom området. Orsas position i företagsklimatrankingen har
stigit 8 placeringar, vilket är en försiktig förbättring.
Målet gällande arbetslöshet hos ungdomar har inte
nåtts, och gällande utrikesfödda kan vi inte mäta hur
status är eftersom statistik inte längre levereras på
detta mått. Översiktsplanen är något försenad och
kommer att ställas ut under 2018. Stadsbyggnadskontoret ser över aktuella behov för att Orsa ska
vara attraktivt som boende- och turistort genom att
regelbundet ha dialog med kommunstyrelsen.

Samhälle – Målet att förbättra vår position i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet till en topp
100-placering senast 2020 har vi försiktigt närmat oss.
Under 2017 steg Orsa i rankingen med 8 placeringar till
plats 255. Orsa kommun har nått de båda uppsatta del
målen om företagens bedömning av kommunens ser
vice till företagarna samt företagens bedömning om
kommunens tillämpning av lagar och regler. Under
2018 kommer en ny näringslivsstrategi att gälla över
hela kommunen med fokus på myndighetsutövning
och service till företagaren. Det finns ett behov av
ökat samarbete mellan kommunernas verksamheter
och förvaltningar med fokus på kundservice och posi
tivt bemötande avseende näringslivsfrågor. För att för
bättra kommunens ranking har verksamhetsområde
samhälle genomfört företagslotsning och rådgivning,
coachning för företagsutveckling, frukostmöten i sam
arbete med Företagarna Orsa, centrumutveckling med
Handels och andra aktörer samt hanterat landsbygds
utvecklingsfrågor.
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Samhälle – Målet att komma ner till 8 procent
arbetslöshet hos unga i åldern 18–24 år har inte
nåtts. Arbetslösheten ligger istället på knappt 16
procent. Flera inom åldersgruppen har inte klarat av
sina gymnasiestudier och det tolkas som den största
orsaken till arbetslöshet. Samarbete sker med gymnasiet
i Mora och verksamhetsområde lärande i Orsa för att
stötta ungdomar att färdigställa sina studier. Samarbete
med Arbetsförmedlingen har skett i Delegationen för
unga till arbete (Dua). Prognosen är att arbetslösheten
för ungdomar kommer att öka innan trenden bryts och
arbetslösheten sjunker igen.
Samhälle – Ett mål är att sänka arbetslösheten hos
delgruppen utrikesfödda från cirka 28 procent 2016 till
max 25 procent 2017. Arbetsförmedlingen levererar inte
längre statistik för detta mått så det går inte att mäta.
För att minska arbetslösheten i denna grupp sker ett
tätare samarbete mellan integrationsenheten, arbets
marknadsenheten och individ- och familjeomsorgen
inspirerat av Trelleborgs kommun. Det innebär i stora
drag att fokus ligger på att individen ska stärkas och
kunna komma ifrån ett beroende av ekonomiskt bistånd
till en självförsörjning från eget arbete.
Stadsbyggnad – Målen inom detta område är att
ha en aktuell översiktsplan samt att prioritera för att
Orsa ska vara en attraktiv boende- och turistort. Plan
arbetet har dragit ut på tiden så att utställningsskedet
har flyttats fram från 2017 till halvårsskiftet 2018.
Målet kommer därmed att nås men något försenat.
Avseende målet att prioritera för att Orsa ska vara en
attraktiv boende- och turistort anses det uppnått då
stadsbyggnadsförvaltningen medverkar vid kommun
styrelsens plan-KS och vid behov initierar planlägg
ning, samt inventerar byggbar mark för flerfamiljshus.
Övriga verksamhetsområden i kommunen har inga
egna uttalade mål inom området.

Målredovisning

Ekonomi
Finansiella mål*:
yy årlig avsättning till resultatutjämningsreserv
ska ske tills den uppgår till 15 mkr
yy kommunens soliditet, inklusive samtliga
pensionsåtaganden, ska varje år öka för
perioden
yy kommunens resultat ska under perioden i
genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av
skatteintäkterna (med skatteintäkter avses
summan av skatteintäkter, generella stats
bidrag och kommunalekonomisk utjämning)
yy kommunen ska klara sina investeringar utan
att ta upp nya lån
Övriga mål:
yy verksamhetsmålen ska tydligare inarbetas i
budgetprocessen
yy prognossäkerhet - Utfallet 31/12 2017 får
avvika med högst 2 procent jämfört med
prognosen vid halvårsskiftet
Sammanfattning: De finansiella målen uppnås alla i
sin helhet. De övriga målen uppnås till övervägande
del. Verksamhetsmålen är på väg att bli mer inarbetade i budgetprocessen och prognossäkerheten var
god under 2017.
Läs mer detaljerat om de finansiella målen och om
de kommunala bolagens mål i förvaltningsberättelsen.
*De finansiella målen ska ses över en period om minst 5 år
inklusive innevarande år.
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Medarbetare
Uttalade mål inom området är att:
yy våra medarbetare ska ha en så bra hälsa som
möjligt
yy våra medarbetare ska uppfatta sin arbetsplats
som stimulerande
yy medarbetarindex ska öka (Lärande)
yy säkra en god kompetensförsörjning och god
arbetsmiljö
Sammanfattning: Målet för sänkt ohälsotal har ej
uppnåtts utan har istället ökat till 6,7 procent. Målen
angående stimulerande arbetsplats och medarbetar
index är inte mätbara, eftersom ingen medarbetarundersökning är genomförd under 2017. Målet är
uppnått avseende god kompetensförsörjning och
god arbetsmiljö på stadsbyggnadskontoret.

Service och utveckling – Verksamhetsområdet är
nybildat och målarbetet för att uppnå mål gällande
att uppleva sin arbetsplats som stimulerande och att
åstadkomma en ökning i medarbetarindex har fått stå
undan under första året, eftersom fokus behövts på att
forma verksamhetsområdet och samla alla dess delar
till en enhet. Målarbetet för service och utvecklings
del kommer att upptas fullt under 2018. Flera mål arbe
tar vi med i vardagen trots avsaknaden av målarbete,
till exempel att våra medarbetare ska trivas och må
bra, men det mer strukturerade arbetet för att nå målen
kan vi lägga kraft på först 2018 då en medarbetar
undersökning också kommer att genomföras. Ohälso
talet var 6,7 procent och innebär en ökning jämfört
med 2016 (5,9 procent). Ohälsotal är ett nyckeltal som
beskriver andelen sjukskriven tid av disponibel arbets
tid. För att motverka trenden arbetar vi med tidigt
rehabiliteringsarbete och utbildning av våra chefer.
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Lärande – Målet är inte mätbart, eftersom ingen
medarbetarundersökning genomförts under 2017.
Stadsbyggnad – Att ha en god kompetens
försörjning och kunna erbjuda en god arbetsmiljö är
en av målsättningarna. Stadsbyggnadsförvaltningen
erbjuder praktikplatser till studenter som ett led i
att säkra den framtida kompetensförsörjningen. På
förvaltningen är sjuktalet lågt, endast 1,7 procent. Båda
dessa mål anses därmed uppfyllda.
Övriga verksamhetsområden i kommunen har inga
egna uttalade mål inom området.

Målredovisning

Livskvalitet och
samhällsservice
Uttalade mål inom området är att:
yy upplevd service till medborgare, besökare och
internt i organisationen ska öka
yy tryggheten bland barn och unga ska öka
yy tillsyn och kontroll ska bedrivas för att minska
risken för att människor och miljö utsätts för
miljö- och hälsoskadliga ämnen
yy verksamhetsutövare och medborgare ska
minska mängden avfall
yy förtroendet för miljöförvaltningen ska öka hos
verksamhetsutövare, medborgare och kom
munens övriga förvaltningar
yy den enskildes förmåga att hantera olyckor ska öka
yy stadsbyggnadskontoret ska erbjuda sina
uppdragsgivare tjänster av hög kvalitet
yy stadsbyggnadskontoret ska bedriva strategisk
planering för ett hållbart samhälle
yy stadsbyggnadskontoret ska upprätta en
tillsynsplan
Sammanfattning: Inom detta område spretar resultaten och vi når knappt hälften av målen.
Orsa kommun har uppnått en låg servicegrad
avseende att svara på inkommande frågor via telefon och e-post, vilket måste förbättras.
Tryggheten hos barn och unga ska öka överlag och
här har insatser gjorts för att se över till exempel
Ungdomens hus och bostadsområden för att öka
tryggheten.
Miljökontoret har på grund av personalbrist
inte gjort alla kontroller för att minska risken för
att människor och miljö utsätts för miljö- och
hälsoskadliga ämnen. Miljökontoret har heller inte
hunnit med att göra alla planerade aktiviteter för att
minska mängden avfall. Miljökontoret arbetar aktivt
för att öka förtroendet hos verksamhetsutövare,
medborgare och kommunens övriga förvaltningar.
Räddningstjänsten har utbildat för att öka den
enskildes förmåga att hantera olyckor.
Stadsbyggnadskontoret uppfyller i stort sina
mål, håller sina utlovade tidsramar, planerar för ett

Service och utveckling – Målet är att vår upplevda
service till medborgare, besökare och internt inom
organisationen ska öka. Under året har ingen mätning
av nöjd-medborgar-index utförts som var en av mål
sättningarna. Resultat kan ändock ses genom under
sökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
I den undersökningen får endast 56 procent av de fråg
ande svar inom två arbetsdagar, vilket är sämst i hela
Sverige bland de deltagande 258 kommunerna. När en
medborgare kontaktar oss via telefon får 52 procent
svar direkt på en enkel fråga, detta placerar oss i mitten
av de deltagande kommunerna.
Samhälle – Verksamhetsområdet har under 2017
haft som mål att tryggheten bland barn och unga ska
öka. Vägen till detta har varit att göra aktiviteter som
syftar till att skapa en tryggare miljö för både pojkar
och flickor. Bland annat har ungdomsfrågor lyfts till
en strategisk nivå och vi deltar i regionala nätverk
inom ungdomsfrågor. Ungdomens hus har renoverats,
nattvandring för samhällsplanering har genomförts
med ungdomar, räddningstjänst, polisen, Orsa Lokaler
och Orsabostäder. Aktiviteter som riktar sig direkt
till tjejer har genomförts på Ungdomens hus för att
få en jämnare könsfördelning på Ungdomens hus. Vi
arbetar mer systematiskt med aktiviteter riktat till barn
och ungdomar i samarbete med föreningslivet och
näringslivet, till exempel kostnadsfria lovaktiviteter av
olika slag.
Miljökontoret har för att minska risken för
människor och miljö att utsättas för skadliga ämnen
haft tillsyn och kontroll på ett antal områden. Inom
livsmedelskontrollen har vi haft fokus på provtagning
av mjukglass, rengöring och hantering på pizzerior,
kontroll på kosttillskott samt HACCP* och faroanalys
på förskolor och skolor. När det gäller miljö- och
hälsoskydd har stort fokus legat på enskilda avlopp
och förorenad mark. Vi har även varit med i ett
nationellt tillsynsprojekt om märkning av kemikalier
i detaljhandel samt delvis genomfört ett regionalt
miljögiftsprojekt. Det vi kunnat konstatera är att det
finns brister inom en del områden och att det finns
fortsatt behov av kontroll och tillsyn. Eftersom vi inte
har haft fullbemanning under året har några aktiviteter
inte kunnat genomföras, detta innebär att målet inte
helt och hållet har kunnat uppfyllas.

hållbart samhälle och har upprättat en tillsynsplan.

*

Egenkontrollprogram för matsäkerhet.
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Målet att arbeta med att minska avfall är inte
uppfyllt. Vi har på grund av personalbrist inte kunnat
genomföra alla de aktiviteter vi planerat. Inom
avfallsområdet har vi deltagit i arbetet med att revidera
avfallsplanen, hanterat nedskräpningsärenden och
övriga inkommande ärenden när det gäller renhållning.
Vi har haft tillsyn inom avfallsområdet på de större
miljöfarliga verksamheterna i kommunerna.
Miljökontoret har på olika sätt arbetat med att öka
förtroendet hos verksamhetsutövare under året. Vi har
arbetat med information, hur vi formulerar skrivelser,
likvärdiga bedömningar vid tillsyn och kontroll,
kvalitetsarbete, genomfört åtgärder enligt framtagen
handlingsplan och genomfört träffar. Miljönämnden
har beslutat om en handlingsplan för att komma
tillrätta med de brister som de kommunala revisorerna
har påpekat i sin rapport. I handlingsplanen finns tio
åtgärder som vi har arbetat med under året. Nio av tio
åtgärder är genomförda.
Räddningstjänsten har verkat för att den enskildes
förmåga avseende skydd mot olyckor ska öka under
året. Utbildningar i förebyggande brandskydd och
hjärt-lungräddning har stått för merparten av arbetet,
men även vardagliga möten med allmänheten ger
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tillfällen för information. Sociala medier är ett för
hållandevis nytt forum som räddningstjänsten arbetar
allt mer aktivt med för att nå medborgarna.
Stadsbyggnad – Nämnden och förvaltningen ska
erbjuda våra uppdragsgivare tjänster av hög kvalitet.
Tjänstegarantier erbjuds för bostadsanpassningsbidrag,
bygglov och planbesked. Vi håller garantitiden förutom
vad gäller bygglov, här handläggs 88 procent inom 10
veckor, jämfört med målet som är 100 procent. Likväl
erbjuds tjänstegarantier för kabelutvisning, utsättning
av byggnad och nybyggnadskartor och här uppfylls
samtliga tjänstegarantier. Stadsbyggnadsförvaltningen
har också som mål att bedriva strategisk planering för
ett hållbart samhälle. Här uppfylls målet genom att
förvaltningen i sitt detaljplanearbete ska belysa gestalt
ningsfrågor (utseende, design och funktion) och trygg
hetsaspekter, samt beskriva hållbarhetsfrågor samt
buller- och säkerhetsfrågor. Stadsbyggnadskontoret har
för 2017 haft som mål att upprätta en tillsynsplan och
det är gjort.
För verksamhetsområde lärande och omsorg se
redovisning på kommande sidor. Övriga verksamhets
områden i kommunen har inga egna uttalade mål inom
området.

Målredovisning

Livskvalitet och
samhällsservice
Lärande

Uttalade mål inom verksamhetsområde lärande
är att:
yy våra elever ska få ökad läsförståelse från 88,5
procent godkända upp till 100 procent
yy minska resultatskillnad mellan pojkar och flickor
genom att höja pojkarna till flickornas nivå
yy närvaron i skolan ska öka till 100 procent
yy studiero i skolan ska öka till 100 procent
yy tryggheten i skolan ska öka till 100 procent
yy ha en placering på topp 100 i SKL:s skolranking
Sammanfattning: Inom lärande förbättras överlag
resultaten för trygghet, studiero, läsförståelse, men
inte så mycket att vi når upp till 100 procent.
Glädjande är att Orsa även 2017 når en topp
100-placering på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) skolranking.

Lärande – Vi ökar resultatet på elevernas läsförståelse
från 88,5 till 89,3 procent. Ökningen kan tyckas vara
låg men det höga mottagandet av nyanlända elever
under läsåret 2016/2017 gjorde att vi befarade att läs
förståelsen i Orsa skulle sjunka under 2017. Ökningen
med 0,8 procentenheter måste alltså ses utifrån att
utmaningen för pedagogerna var ovanligt stor. All per
sonal i F–6-skolor har under läsåret 2016/2017 genom
gått Skolverkets studiecirkel Läslyftet. Läslyftet pågår
under ett helt läsår och syftar till att pedagogerna ska
få arbeta mer med läsning, skrivande och läsförstå
else. Under läsåret 2017/2018 genomgår lärarna i års
kurserna 7–9 Läslyftet. Vidare har processen för
läsinlärningen förtydligats så att alla pedagoger i för
skoleklass och årskurs 1 arbetar med samma struktu
rerade metoder. Individuella insatser sätts in tidigt för
de elever som inte ”knäckt” läskoden. Elevhälsan gör
nu mer insatser gentemot pedagogerna och eleverna
för att hjälpa de elever som har svårt med läsningen.
Gällande målet att höja pojkarnas resultat upp
till flickornas nivå så har det inte uppnåtts. Flickor

har fortfarande bättre resultat än pojkarna. Det är en
tendens som är lika för hela landet. Andelen pojkar
som har minst E i samtliga ämnen är 73 procent (62
procent 2016) och meritvärdet i årskurs 9 är i snitt
200 meritpoäng (207 meritpoäng 2016). För flickorna
är andelen som har fått minst E i samtliga ämnen 79
procent (89 procent 2016) och meritvärdet i årskurs 9
är i snitt 233 meritpoäng (236 meritpoäng 2016). När
man ser betygsresultaten som en triangel kan man säga
att för pojkarna är det basen som breddas och toppen
blir trubbigare. Fler klarar grundkraven men färre får
riktigt höga betyg. För flickorna är resultaten det mot
satta: Betygstriangeln blir spetsigare. Det är fler som
får riktigt höga betyg samtidigt som det är färre som
klarar grundkraven. Analys av hur det här kommer sig
pågår, men eftersom det statistiska underlaget är litet
handlar det troligen om att varje individs resultat får
extra stor inverkan på det totala resultatet.
Närvaron i skolan är god på F–6-skolorna, på
Orsaskolan ligger närvaron samt anmäld frånvaro
(till exempel sjuk, bortrest) på 95,1 procent under vår
terminen 2017 och under höstterminen ligger samma
siffra på 96 procent. Detta gör att vi inte når målet om
100 procent närvaro.
Både studiero och trygghet har ökat i skolan men
inte hela vägen upp till 100 procent. Den upplevda
studieron har gått upp från 56 till 61 procent och den
upplevda tryggheten har gått upp från 78,5 till 87
procent. Förklaringen till ökningen är dels att vi under
året har gjort en satsning på en bemötandemodell som
heter lågaffektivt bemötande tillsammans med vår
skolpsykolog. Det lågaffektiva bemötandet handlar
om hur barn och elever blir lugnare och tryggare av
förutsägbarhet och tydlighet samt att vi som vuxna lär
oss att lugna ner konflikter om de uppstår. Den andra
förklaringen är EU-projektet Plugga klart som dels
trycker på det lågaffektiva bemötandet men också vik
ten av att alla vi vuxna i skolan gör lika och följer våra
fattade beslut. Utöver det har vi utvecklat Verkstaden
på Orsaskolan där de elever som behöver extra hjälp
går för att få den hjälpen. Eleverna är med på genom
gången men går sedan till studieverkstaden för att
arbeta. Topp 100-målet är uppnått. Senaste rankingen
kom ut i december 2017 och i den ligger Orsa kommun
på plats 71 av 280.
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Målredovisning

Livskvalitet och
samhällsservice
Omsorg

Uttalade mål inom verksamhetsområde omsorg
är att:
yy personer som får insatser inom socialtjänsten
ska känna sig trygga och nöjda med det
bemötande och den vård och omsorg som ges
yy individ- och familjeomsorgen ska arbeta
förebyggande och erbjuda tidiga insatser
Sammanfattning: Tryggheten och nöjdheten för
personer som får insatser inom socialtjänstens ram
har sjunkit. Inom individ- och familjeomsorgen har
det under året varit svårt att arbeta förebyggande
och kunna erbjuda tidiga insatser.

Ett mål inom omsorgen är att personer som får insatser
inom socialtjänsten ska känna sig trygga och nöjda med
det bemötande och den vård och omsorg som ges. Upp
levelsen av trygghet har sjunkit och detsamma gäller
brukarnöjdhet och övriga resultat. Arbetet med aktuella
genomförandeplaner och Individens Behov i Centrum
(IBIC) behöver fortsätta för att tillgodose den enskildes
behov på ett tydligare sätt. Att arbeta med det systema
tiska kvalitetsarbetet för att utifrån de resultat vi har
analysera, sätta in åtgärder samt följa upp är viktigt.
Arbetet med detta har stannat upp under året men har
nu i slutet tagits upp igen. Aktuella resultat för 2017 sak
nas inom en del områden. Det är viktigt att leda och styra
detta arbete uppifrån och ner och det har fungerat mindre
bra under året på grund av omsättning på omsorgschef.
Ett annat mål är att individ- och familjeomsorgen ska
arbeta förebyggande och erbjuda tidiga insatser. Det är
fortfarande en stor problematik kring många ungdomar.
Dåliga resultat i skolan, psykisk ohälsa som ökar och
missbruksproblematik. För att sätta in tidiga insatser
behöver socialtjänsten komma in i ett tidigare skede
eller i samverkan med förskola och skola för att sätta
in evidensbaserade effektiva insatser i ett tidigt skede.
För att nå dit behöver vi en gemensam kartläggning för
att se vilka barn och föräldrar det handlar om och vilka
insatser som ska sättas in utifrån kartläggningen.
När det gäller missbruk vuxen har placeringarna
ökat under 2017. En del placeringar har lett till att
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personer har valt att börja om sina liv i andra kommu
ner och att de har blivit hjälpta ur sina missbruk. En
satsning på alkoholterapeut under året har lett till bättre
eftervård och utslussning och i förlängningen kommer
det att leda till färre placeringar.
Förändrat motiverande arbetssätt ställer krav på
sökande av försörjningsstöd att medverka till egen
försörjning, att utgå från det som fungerar och bygga
vidare på det. Inom försörjningsstöd har alla personer
som varit på nybesök och uppföljning aktualiserats hos
arbetsmarknadsenheten (AME). Ett större antal ären
den är nu aktuella på AME och dessvärre har AME
inte klarat att hantera de som kommit in i slutet av året.
Samverkan är mycket viktig för socialtjänsten
eftersom vi ska gå in med insatser först när allt annat
prövats. Under året har detta tyvärr prioriterats bort till
stor del eftersom det saknats medarbetare i hög omfatt
ning, vilket lett till att alla måste hantera inkommande
ärenden såväl chefer som handläggare, vilket nu är på
väg att förbättras.

Personalredovisning

Arbetskraft
Tillsvidareanställda
Antalet tillsvidareanställda i Orsa kommun den
31 december 2017 var 483 personer. År 2016 var anta
let 475. Detta innebär en ökning med 8 personer. En
anledning till ökningen kan vara att vakanta tjänster på
verksamheterna samhälle samt service och utveckling
nu tillsatts.
Antal tillsvidareanställda
(%)
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Lärande Miljökontoret Omsorg Räddnings- Samhälle Service och
tjänst
utveckling

senast januari 2021. Orsa kommun har tagit fram en
handlingsplan samt anställt en projektledare för att ro
arbetet iland. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
för samtliga tillsvidareanställda var 88 procent 2017
och 89 procent 2016. För Kommunals avtalsområde är
siffrorna mycket lägre. Där arbetar den genomsnittliga
medarbetaren endast 61 procent.

Medelålder och åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda i kommunen är
51 år för kvinnor och 48 år för män.
Det fanns per den 31 december 2017 totalt 132
tillsvidareanställda som fyllt 60 år. Av dessa fanns
de flesta inom lärande och omsorg. Ganska exakt var
tredje tillsvidareanställd inom omsorg och lärande är
60 år eller mer. Det är ett stort antal äldre medarbetare
och frågan om kompetensförsörjning är oerhört viktig.
Orsa kommun håller därför tillsammans med Mora
och Älvdalens kommuner på att uppdatera kompetens
försörjningsstrategin 2026.
Åldersfördelning månadsavlönade

Total arbetskraft – tillsvidareanställda
och visstidsanställda
Antalet tillsvidareanställda har visserligen ökat, men den
totala arbetskraften har minskat med 10 årsarbetare, från
543 till 533. Att se var minskningen skett är svårt, efter
som kommunen hade en annan organisation 2016.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
tillsammans med Kommunal tecknat ett centralt
avtal där man kommit överens om att anställda inom
Kommunals avtalsområde ska ha rätt att arbeta heltid
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Personalredovisning

Könsfördelning
Andelen män har ökat något, från 19,4 procent 2016 till
20,1 procent 2017.
Lön och personalkostnader
Löneskillnaden mellan män och kvinnor har minskat,
från 6,6 procent 2016 till 3,7 procent 2017. Personal
kostnaden inklusive förtroendevaldas arvoden utgör
den största delen av kommunens kostnader. År 2017
uppgick de till 56 procent av verksamhetens kostna
der eller 275 mkr (271 mkr 2016). Av dessa utgjorde
199 mkr lön (194 mkr 2016).
Medellön
År
2017
2016
2015

Kvinnor

Män

28 786
27 814
26 626

29 853
29 777
27 763

Avgångar – pension, egen begäran
Totalt 64 tillsvidareanställda personer slutade på Orsa
kommun 2017. År 2016 slutade 60 personer. De flesta
avgångar på egen begäran var på lärande, där 14 perso
ner valde att sluta. Inom omsorg kan vi se att 6 personer
tvingades lämna sin anställning på grund av arbetsbrist
på boendet för ensamkommande barn. Totalt 17 personer
i kommunen gick i pension 2017.
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Utbetalda pensioner inklusive löneskatt för de som
gick i pension uppgick till 9 mkr. Utbetalningarna avsåg
ålderspension, intjänad pensionsrätt per den 31 december
1997, sjukpension och efterlevandepension.
Kommunens pensionskostnader för anställda
bokfördes till cirka 21,6 mkr. År 2016 var kostnaden
19,2 mkr. På sikt kommer kommunens pensions
kostnader att fortsätta öka. Enligt prognos från KPA
beräknas kostnaden för 2022 uppgå till 25 mkr inklu
sive löneskatt. Skillnaden är 11,6 mkr, vilket motsvarar
en genomsnittlig årlig ökning med 0,8 mkr.
Personalomsättningen i kommunen låg under 2017
på totalt 11,35 procent. Högst var den på lärande, med
16,84 procent, medan den var lägst på miljökontoret
där den låg på 4,76 procent.
Personalomsättning
(%)
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Lärande Miljökontoret Omsorg

Samhälle Service och
utveckling

Totalt

Personalredovisning

Ohälsotal
Ohälsotal är ett nyckeltal som beskriver andelen sjuk
skriven tid av disponibel arbetstid.
Ohälsotalet var 6,7 procent och innebär en ökning
jämfört med 2016 (5,9 procent). Trots ett ökat ohälsotal
för Orsa så ligger vi ändå under snittet för Sveriges
kommuner som är 7,0 procent. För att motverka
trenden med att öka ohälsa arbetar vi med tidigt
rehabiliteringsarbete och utbildning av våra chefer.
Ohälsotal, fördelat på kön (%)
Kön

2017

2016

2015

7,3
4,5
6,7

6,4
3,7
5,9

6,9
4,1
6,2

2017

2016

2015

4,8
7,1
6,7
6,7

4,5
5,9
6,0
5,9

2,0
6,3
7,0
6,2

Kvinnor
Män
Totalt

Ohälsotal, fördelat på ålder (%)
Ålder
0–29
30–49
50–99
Totalt

Varav långtidssjukfrånvaro, >60 dagar (%)
2017

2016

2015

41,5

41,7

57

Sammanfattning
Intressant är att löneskillnaderna jämnades ut och
minskade från 6,6 till 3,7 procent. Det kan ses som
ett resultat av medvetet jämställdhetsarbete. Att hitta
kompetent arbetskraft inom alla områden i kommunen
blir allt svårare. Vi har framför oss att aktivt fortsätta
arbeta med att göra kommunen attraktiv att både arbeta
och leva i. I slutet på året inleddes därför arbetet med pro
jektet Lyfta Orsa där fokusområdena är ordning och reda,
ledarskap, kommunikation och samarbete/samordning.
Personalkontorets arbete
Under 2017 låg fokus på att få chefer och nyckelperso
ner på plats. Arbetet med att jobba fram en personal
handbok inleddes, liksom upphandling och planering
för ett rekryteringsstöd. Som ett led i att utveckla våra
chefer hade vi utbildning i rehabilitering samt en två
dagarsutbildning i arbetsrätt.
Vi har också haft utbildning i den nya arbetsmiljö
föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”
för samtliga chefer och skyddsombud. Vidare har vi
haft fem medarbetare från Orsa kommun som deltagit
i den kommungemensamma ”Talangjakten”, där syftet
för deltagarna är att få insikt i hur det är att vara chef
och ledare i kommunal verksamhet. Det ligger ett stort
arbete på personalkontoret framledes så det är mycket
glädjande att vi i november 2017 fick anställa ytterli
gare en personalstrateg.

Ohälsotal 2015–2017
(tkr)
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommun
fullmäktige har 31 ledamöter som utses i allmänna val. Fullmäktiges
mandatperiod är fyra år. Mandatfördelningen i Orsas kommunfullmäktige
är 12 (Centerpartiet), 8 (Socialdemokraterna), 5 (Sverigedemokraterna),
2 (Vänsterpartiet), 1 (Liberalerna), 1 (Moderaterna), 1 (Miljöpartiet) och
1 (Kristdemokraterna). Majoriteten utgörs av C, L, MP och KD.
Ordförande: Anne-Marie Fröjdh (C)
1:e vice ordförande: Bernt Westerhagen (C)
2:e vice ordförande: Marie Olsson (S)

Kommunfullmäktige hade fem sammanträden under
verksamhetsåret. Fullmäktige behandlade och beslut
ade om 101 ärenden. Ett av dessa gällde begäran till
regeringen om skatteväxling för kollektivtrafiken i
länet. Detta skedde i samband med att fullmäktige
godkände överföring av ansvaret för kollektivtrafiken
från Region Dalarna till landstinget. Andra beslut
var antagande om övergripande mål för Orsa
kommun under perioden 2018–2020 samt ett positivt
ställningstagande till att inrätta ett kommunalförbund
för räddningstjänstsamverkan. Fullmäktige beviljade
också ett lån till en multiskidbana så att personer
med olika typer av funktions- eller synnedsättningar
lättare kan tävla och träna till exempel rullskidor,
skidåkning och sitski-åkning.
Ett annat beslut handlade om att tillstyrka remissen
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om att Landstinget Dalarna övertar det regionala
utvecklingsansvaret. Det innebär att en region bildas i
Dalarna med ett direktvalt fullmäktige med ansvar för
regionala frågor samt hälso- och sjukvård.
Fullmäktige behandlade också motioner om bland
annat investering i snabbladdare till elbilar, avskaffande
av delade turer inom omsorgen, e-hälsa och att tillsätta
ett ungdomsråd.
Ytterligare tre motioner inkom, men har inte
slutbehandlats. Några av de färdigbehandlade med
borgarförslagen handlade om att ta bort tidsgränsen
för anhörigvård, se över vägskyltningen och inrätta ett
kommunalt serviceorgan till äldre. Det förstnämnda
föranledde inte någon åtgärd, vilket de två sistnämnda
medförde. Ytterligare fem medborgarförslag inkom,
men har ännu inte slutbehandlats.

Kommunfullmäktige

Ekonomisk översikt
Kommunfullmäktige
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunalt partistöd
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
God man och förvaltare
Summa
Budgetavvikelse

Utfall
325
336
663
3
738
371
2 436

Kostnaderna för kommunfullmäktige visade
en positiv avvikelse om 144 tkr jämfört med
budget. Överskottet härrör från revisionen och
kommunfullmäktiges verksamhet, bland annat
budgetering för en avslutad prenumeration om
medborgarbudget.

2017
Budget

Avvikelse

500
336
750
644
350
2 580

175
0
87
–3
– 94
– 21
144

2016
Utfall

2015
Utfall

402
336
655
1
485
430
2 310
– 145

396
336
598
8
438
– 27
1 748
367

Framtiden
Framöver kommer olika lokala föreningar att bjudas in
till fullmäktiges sammanträden för att informera om
sin verksamhet. Syftet är ett informationsutbyte mellan
fullmäktige och föreningarna och att öka kännedomen
om föreningslivet i Orsa.
Demokratiberedningen, där alla partier som repre
senteras i fullmäktige deltar, fortsätter att utveckla
demokratiprocessen med fokus på ungdomars delaktighet.
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Revision

Revisorernas roll och ansvar är fastställda i kommunallagens nionde kapitel,
det av fullmäktige fastställda revisionsreglementet samt god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Ordförande: Elsmari Laggar-Bärjegård
Vice ordförande: Susanne Andersson
Mats Wahlström
Kåre Olsson
Sten Hansson Van Nes

Den kommunala verksamhetens mål, inriktning och
omfattning fastställs årligen av fullmäktige i budgeten.
Revisionens huvudsakliga uppgift och roll är att gran
ska och bedöma om nämnderna, kommunstyrelsen och
de enskilda ledamöterna i dessa organ på ett ändamåls
enligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt bedriver
sina verksamheter i enlighet med den fastställda bud
geten. Revisionen granskar också de gemensamma
nämnderna tillsammans med revisorerna i Mora och
Älvdalens kommuner. Nämndernas, styrelsens och de
kommunala företagens verksamheter följdes och revi
sionen sammanträdde bland annat med fullmäktiges
presidium, förvaltningschefer samt tjänstemän inom
olika områden.
Fördjupade granskningar gjordes gällande: mål- och
budgetprocessen, intern kontroll och fakturar utinen.
Dessa granskningar utgjorde underlag för revisionens
uttalanden i revisionsberättelsen. Genom de av
fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna granskades
verksamheten i kommunens bolag samt i utförarbolaget
Nodava AB som ägs gemensamt av Orsa, Mora och
Älvdalens kommuner. I samband med avlämnandet av
revisionsberättelsen görs en mer detaljerad redogörelse
för granskningsverksamheten 2017. Se föregående sida
för revisionens ekonomiska resultat.
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Framtiden
Revisionen följer förändringar under 2018 och hur dessa
kommer att påverka kommunen. Med de utmaningar
Orsa står inför, både verksamhetsmässigt och ekono
miskt, behövs politiska beslut om vilken verksamhet
kommunen ska bedriva i framtiden. Revisionens fokus
inför 2018 blir att fortsatt granska hur styrelse, nämnder
och bolag arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.
Genom bland annat dialog och revisionsgranskningar
kommer revisionen att följa kommunens arbete med
att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll,
koncernnytta och en verksamhet och ekonomi i balans.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av
kommunens ansvarsområden samt utskott och nämnder, kommunala bolag
och stiftelser.
Ordförande: Mikael Thalin (C)
1:e vice ordförande: Håkan Yngström (C)
2:e vice ordförande: Anders Rosell (S)

En ny ledningsgrupp är på plats med kommunchefen,
de fyra verksamhetscheferna, chefen för miljökontoret,
ekonomichef, personalchef och kommunikations
ansvarig. Ledningsgruppen har fortsatt arbetet med att
etablera den nya organisationen. En handlingsplan finns
påbörjad som beskriver hur vi ska fortsätta utveckla
ledarskap, kommunikation, samarbete och samordning
samt rutiner och riktlinjer/ordning och reda. Dessa fyra
förbättringsområden lyftes fram under organisations
översynen som framgångsfaktorer från medarbetare och
chefer. Konsult har handlats upp för att hjälpa ledningen i
arbetet med att utveckla den nya organisationen.

Personal
Chefen för service och utveckling avslutade sin anställ
ning under hösten 2017 och en tillförordnad chef har
tillsatts. Ny chef för omsorg tillträdde i augusti men är
föräldraledig till augusti 2018. En konsult har anlitats
på deltid under hösten för att axla chefskapet för verk
samhetsområde omsorg. VD för Nodava slutade under
våren och en ny VD tillsattes under hösten.

Ekonomisk översikt

Kommunstyrelsens övriga verksamheter
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Politisk verksamhet
varav Medel till KS förfogande
Föreningsbidrag
Centrala stödfunktioner
Summa
Budgetavvikelse

Utfall

2017
Budget

Avvikelse

2016
Utfall

2015
Utfall

5 628
2 759
983
1 370
7 981

7 915
4 999
961
1 757
10 633

2 287
2 240
– 22
387
2 652

*

*

*På grund av den omorganisation som genomfördes per den 1 augusti 2016 (under löpande år) finns inte jämför
bara resultat från föregående år.

Kommunstyrelsen har ett ekonomiskt överskott för
året som beror på att budgeten för ”Medel till KS för
fogande” utökades 2017. Den har inte behövt användas
i så stor utsträckning som planerat.

29

Kommunstyrelsen

Framtiden
I januari 2015 infördes en ny politisk organisation och i
augusti 2016 infördes den nya förvaltningsorganisationen
med fyra verksamhetsområden. När vi genomförde
organisationsöversynen hösten 2015 visste vi att ett
förändringsarbete med ny kultur och nya arbetssätt inte
går att införa på kort tid. Hösten 2016 och stora delar av
2017 har vi ägnat oss åt att rekrytera chefer och nyckel
personer. I slutet på 2017 fortsatte förändringsarbetet. Det
finns många utmaningar i kommunen som vi måste lösa.
Vi måste förbättra företagsklimatet, arbeta med kvalitets
utveckling, utveckla ledningssystem, skapa rutiner, få
ordning på avtal och dokument, rigga för sämre eko
nomiska förutsättningar de kommande åren, förbättra
kommunikation, skapa ett gott ledarskap och med
arbetarskap och klara kompetensförsörjningen. Ett
utvecklingsarbete med hjälp av konsulter har inletts i
ledningsgruppen och alla chefer i kommunen är invol
verade i utvecklingsarbetet.
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Med en åldrande befolkning i kommunen, svårig
heter med kompetensförsörjning inom omsorg och
lärande och ett sämre ekonomiskt läge de närmaste åren
måste kommunen bli effektivare och samtidigt vara en
attraktiv arbetsgivare. Vi står inför stora utmaningar
att klara kompetensförsörjningen de närmaste åren.
Den arbetande befolkningen kommer inte att räcka till.
Vi måste arbeta med digitalisering för att skapa större
nytta för kommunens invånare och för att minska antal
medarbetare. Det finns mycket teknik redan idag som
kan införas.
Vi har också en utmaning i att bygga ut kommunens
vatten och avloppsnät (VA-nät) för att Grönklitt ska
kunna utveckla sin verksamhet med fler gästnätter.
Nodava har gjort en vägvalsutredning om hur utbygg
nad av VA kan se ut. Det handlar om enorma investe
ringar som vi måste ta ställning till hur vi ska kunna
finansiera. Vi kan välja att bygga ut VA-nätet själva i
Orsa eller tillsammans med Mora kommun som också
har utmaningar.

Kommunstyrelse
Utskott för strategi
(service och utveckling)

Syftet med verksamhetsområde service och utveckling är att samla serviceoch utvecklingsresurser centralt och att bidra till utvecklingen av kommunen.
Ordförande: Mikael Thalin (C)
Vice ordförande: Håkan Yngström (C)
2:e vice ordförande: Anders Rosell (S)

Service och utveckling har arbetat med att hitta sina
arbetsformer under året. En hel del arbete återstår efter
som verksamhetsområdet är helt nytt. Ett digert arbete
med att skapa ordning och reda påbörjades genom att
uppdatera styrdokument och göra dem tillgängliga.
Det återstår ännu att utveckla sättet att arbeta i form av
ett ledningssystem som ska finnas tillgängligt för alla
chefer och medarbetare på intranätet.
Under året har det arbetats med att utveckla och
etablera mål- och budgetprocessen. Det ska framöver
finnas tre till fem tydliga mål per verksamhetsområde
som fokuserar på det som är kritiskt och som behöver
utvecklas. Hela organisationen ska arbeta för att nå
målen. Mer fokus behöver läggas på förankring och
delaktighet i målarbetet under 2018.
Gemensamt stöd har digitaliserat arbetsprocessen
för utskotten för strategi, omsorg och lärande. Inför
andet av intermittenta anställningsavtal förenklar den
administrativa processen avseende timvikarier.
Kostplaneringsprogrammet Mashie köptes in. Det
används för att pris- och näringsberäkna maten som
lagas samt för att beställa varor på ett effektivt sätt. En
inspirationsdag hölls för kostenhetens personal för att
skapa matglädje i skolköken och ändra inställningen
till skolmat.

Investeringar
Inga investeringar av vikt gjordes under året.

Personal
Under året började en ny personalchef sin tjänst i kom
munen. En ny kostchef anställdes i september. En t.f.
verksamhetschef för verksamhetsområde service och
utveckling anställdes i december.

31

Utskott för strategi

Ekonomisk översikt
Utskott för strategi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för Strategi
VO chef Service o Utveckling
Gemensamt stöd
Administrativt stöd
Utredning och utveckling
Ekonomi
Personal
Löneservice
Kostenhet
Summa
Budgetavvikelse

Utfall

2017
Budget

Avvikelse

2016
Utfall

2015
Utfall

4
2 253
5 712
4 262
2 462
4 286
1 684
1 452
3 396
25 511

1 888
6 468
4 416
2 506
4 235
2 774
1 426
2 582
26 295

–4
– 365
756
154
44
– 51
1 090
– 26
– 814
784

*

*

*På grund av den omorganisation som genomfördes per den 1 augusti 2016 (under löpande år) finns inte jämför
bara resultat från föregående år.

Underskottet på verksamhetschef avser till största del
omställningskostnader för personal. På gemensamt
stöd finns ett överskott främst beroende på vakanta
tjänster som ej tillsatts. Personalenheten har ett över
skott som bland annat kommer sig av att utbildnings
insatser flyttats. En senarelagd rekrytering påverkar
också resultatet i en positiv riktning. Avseende kost
enheten beror underskottet främst på högre personal
kostnader på tjänstemannasidan. Reparationskostnader
avseende köksutrustning och ett ökat inköp av svenska
råvaror bidrar också till underskottet.

Framtiden
Verksamhetsområde service och utveckling började
finna sin form under 2017 men det finns mycket kvar
att utveckla. Ett viktigt uppdrag är att vara ett stöd i
kommunens interna arbete. Flera förbättringsområden
är definierade, däribland att förtydliga arbetet med mål
och budget. Processen behöver bli tydlig och enhetlig
för alla fyra verksamhetsområden och styrkedjan och
ansvarsfördelningen för processen måste bli glasklar
för alla medarbetare.
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Ett större utrednings- och utvecklingsprojekt har
påbörjats som går under arbetsnamnet Internkontroll
– Ordning och reda där kommunens kvalitetslednings
system kommer att definieras och förankras.
Kommunikation internt och externt är en viktig sats
ning för avdelningen gemensamt stöd. Kommunens nya
hemsida, förbättringar av intranätet, ny grafisk profil
och en redaktörsgrupp är delar i detta under året.
Under 2018 kommer viktiga beslut att fattas om hur
vi ska bygga nytt/renovera våra kök i kommunen för
att klara kraven på förbättrad arbetsmiljö och en ny
distributionskedja för mat när bland annat Lillåhem
byggs om.
Under 2018 kommer kostenheten att förstärka egen
kontrollen för säker mathantering.
Gruppen utredning och utveckling tar fram nya
rutiner och förtydligar och förankrar arbetsformer för
att underlätta för hela kommunen när det gäller under
lag för beslut inom politiken och verksamheter.

Kommunstyrelse
Utskott för samhälle

Verksamhetsområde samhälle har hand om samhällsfunktioner som arbetsmarknad, integration, kultur, bibliotek, unga, fritid, gata, park, stadsnät, mark,
skog, exploatering, fastighet, företagsutveckling, företagsetablering, besöks
näring, föreningsliv och räddningstjänst.
Ordförande: Mikael Thalin (C)
Vice ordförande: Magnus Bjurman (S)

Under 2017 har flera betydelsefulla tjänster gällande
drift och utveckling bemannats och därmed är den
nya organisationen igång fullt ut inom verksamhets
området. Näringslivet är ett prioriterat område för
verksamhetens arbete i samverkan med andra aktörer.
Verksamhetsområdet har tagit över projektledning av
BID-projektet (Business Improvement District) och har
tillsammans med andra framtagit en näringslivsstrategi
för åren 2018–2020.
Projektet gällande ny sträckning av E45 mellan
Vattnäs och Trunna har tagit ny fart med projekt
ledning av Trafikverket. Det definitiva beslutet om
sträckning inväntas för att kunna gå vidare med
utvecklingen av området Styversbacken.
Orsa tog emot 82 nyanlända under året, vilket är fler
jämfört med föregående år (70 personer 2016, 47 perso
ner 2015). För att ge de nyanlända en djupare förståelse
för det svenska samhället får de en omfattande samhälls
introduktion och praktiska verktyg för att lyckas som
individer i det nya samhället. Fokus ligger på att snabbt
stödja nyanlända till att debutera på arbetsmarknaden.
I april inträffade de två största bränderna under
2017. Vid en brand i Åberga under stark vind brann en
hel gård ner. En skogsbrand påföljande dag orsakades
av ett nedfallet träd på en kraftledning. Vid båda dessa
tillfällen krävdes förstärkningsresurser från angräns
ande kommuner.
I augusti omkom en ung djurskötare på Rovdjurs
parken efter att ha blivit attackerad av en björn.

Personal
Många viktiga positioner inom verksamhetsområdet
var vakanta vid inledningen av året. Vi avslutar dock
året nästan färdigbemannade och kan påbörja ett mål
styrt arbete inom verksamheten.
En tjänst som kultur- och fritidschef inrättades.
Tjänsten tillträddes i augusti 2017. En återrekrytering
av chef för arbetsmarknad och integration gjordes.
Tjänsten tillträddes i februari 2018.
Fyra brandmän har slutat under 2017, vilket medför
att vi går in i 2018 med ett rekryteringsbehov. Medel
åldern bland räddningstjänstens personal är relativt
hög vilket innebär ett kontinuerligt rekryteringsbehov
framöver.

Investeringar
Den största investeringen som belastar verksamhets
område samhälles budget är kopplat till stadsnäts
utbyggnaden.
Ett nytt ledningsfordon för räddningschef i bered
skap har tagits i bruk under 2017. Utgiften är ca 450 tkr.
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Utskott för samhälle

Ekonomisk översikt
Utskott för samhälle
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för samhälle
VO-chef samhälle
Näringsliv
Integration
Arbetsmarknad
Infrastruktur
Skog och mark
Fastighet
Kultur och bibliotek
Fritid
Räddningstjänst
Summa totalt
Budgetavvikelse

Utfall

2017
Budget

Avvikelse

2016
Utfall

2015
Utfall

62
2 116
3 737
– 5 415
4 464
19 331
– 155
1 366
6 157
10 038
5 879
47 580

2 070
4 148
0
5 302
17 180
457
1 347
5 810
10 315
5 881
52 510

– 62
– 46
411
5 415
838
– 2 151
612
– 19
– 347
277
2
4 930

*

*

*På grund av den omorganisation som genomfördes per den 1 augusti 2016 (under löpande år) finns inte jämför
bara resultat från föregående år.

Utskottet för samhälle hade sammantaget ett ekonomiskt
överskott för 2017. Näringslivskontorets positiva resul
tat beror på överskott i samband med olika projekt som
till exempel Leader och F7. Arbetsmarknadsenheten
hade ökade intäkter både i Returbutiken och i utförda
tjänster. Vidare var befattningar av olika anledningar
delvis vakanta under året. På Lisselhed har kommu
nen sålt tomter och på så sätt fått försäljningsintäkter.
Integrationsverksamheten visade ett stort överskott på
grund av ändrade redovisningsprinciper som gör att
intäkterna blev högre än tidigare år. Infrastrukturs
kostnaderna var högre än budgeterat. En snörik avslut
ning på året och därmed ökade snöröjningskostnader,
mycket reparation och service på den ålderstigna gatu
belysningen samt utbyggnaden av stadsnätet är de
bidragande orsakerna till detta.

Framtiden
Verksamhetsområde samhälles mål är att förbättra
möjligheterna för näringslivet att utvecklas, minska
arbetslösheten samt öka tryggheten för unga. Målen
ska vara förankrade i alla led av verksamhetsområdet
och alla medarbetare ska känna sig delaktiga i fram
tagandet samt i genomförande av aktiviteter som bidrar
till att nå de uppsatta målen.
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En ny ledningsgrupp bildades med avdelnings
chefen för arbetsmarknad och integration, närings
livskoordinator, infrastrukturkoordinator samt
avdelningschefen för kultur och fritid. Verksamhets
område samhälles ledning tar ett helhetsansvar och
arbetar tillsammans för att skapa ordning och jobba
processorienterat för att nå målen och bidra till kom
munutvecklingen.
En näringslivsstrategi har arbetats fram och ska
verkställas under 2018 och därefter ska en turism
strategi följa. Dessa strategier tas fram i samarbete
med näringslivet i Orsa och andra organisationer
kopplade till näringsliv.
En utredning av räddningstjänstförbund pågår för
att kunna möta framtidens samhällsutmaningar. Det är
kommunerna Orsa, Mora, Älvdalen, Vansbro, Leksand
samt Malung-Sälen som ingår i utredningen. Framförallt
handlar det om att skapa och bibehålla kompetens inom
det förebyggande området, samt att skapa en uthållig
ledningsorganisation för långa och komplexa händelser.
Samhälle står inför många viktiga utmaningar, som
att hantera den höga arbetslösheten och en åldrande
befolkning. För kommunen är näringslivet en viktig
del i samhällsutvecklingen och därför fokuserar vi på
att möjliggöra företagarens utveckling och nyetable
ringar genom att förbättra Orsas företagsklimat.

Kommunstyrelse
Utskott för lärande

Det går bra för eleverna i Orsa kommuns förskolor och skolor. Resultaten,
trivseln och tryggheten förbättras och i ett nationellt perspektiv rankas skolan
i Orsa som den 71:a bästa i landet. De viktigaste orsakerna till framgången
är att andelen legitimerade förskollärare och lärare är hög, att personal
omsättningen är låg, att kvalitetsarbetet fungerar väl samt att flera kompetens
utvecklingsinsatser genomförts under 2017.
Ordförande: Håkan Yngström (C)
Vice ordförande: Gunilla Elings Friberg (S)

Orsas resultat inom förskolan och skolan ligger nu i
snitt med övriga Sverige och över genomsnittet för
jämförbara kommuner och kommunerna i Dalarna. Ett
av målet för Lärande Orsa är att Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) ska ranka skolan i Orsa bland de
100 bästa skolkommunerna i Sverige. I 2017 års mät
ning ligger Orsa på plats 71.
Under 2017 har flera viktiga förändringar skett
inom verksamhetsområde lärande. De tre viktigaste
förändringarna är:
yy Orsa kommun har knutit ett avtal med Högskolan
Dalarna om att ta emot lärarstudenter mot försko
lan och skolorna. Lärarstudenterna kommer att
göra sin praktik (VFU) i Orsa de närmaste fyra
åren. Avtalet ger oss bättre förutsättningar att klara
kompetensförsörjningen inom förskola och skola på
längre sikt, då pensionsavgångarna ökar.
yy Elevhälsan i Orsa kommun har förändrat sin
inriktning och är nu mer närvarande i verksam
heten. Elevhälsans arbete är mer främjande och
förebyggande än det varit tidigare.
yy Den tredje förändringen är att en ny modell för
kompetensutveckling införts. Kompetensutveck
lingen ska komma mer underifrån och få ta längre
tid för att bli mer beständig.

Personal
Efter avslutat läsår 2016/17 hade få i personalen valt att
avsluta sin anställning och gå vidare till annan kommun
eller annan verksamhet. Däremot påverkades rekryte
ringen av pensionsavgångar.
Inom förskola är 67 procent av personalen legitime
rade förskollärare och inom skolan har 90 procent av
lärarna pedagogisk högskoleexamen. Det är en mycket
hög andel nationellt sett. Vi fortsätter att sträva mot
100 procent legitimerade lärare.
En ny rektor på Orsaskolan anställdes i augusti 2017.

Investeringar
Under året har inga större investeringar gjorts utöver
de sedvanliga investeringarna i teknisk utrustning.
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Utskott för lärande

Ekonomisk översikt
Utskott för lärande
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för Lärande
Musikskola
Förskola
Grundskola/fritids
Grundsär
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Administration
Ej fördelade medel
SCOTT
Summa utbildningsverksamhet
Tillfälligt stöd flykting
Summa totalt
Budgetavvikelse

Underskottet 2017 beror till stor del på att kommunen
inte längre får statliga bidrag för nyanländas lärare
när det krävs tolkar och språkstödjare. Enligt statens
offentliga utredning SOU 2017:35 borde staten skjuta
till pengar till Orsa motsvarande en budgetutökning
med 13 procent. Detta sett utifrån de socioekonomiska
faktorerna.
I övrigt innebär riktade statsbidrag en svårhanterad
osäkerhetsfaktor. Statsbidrag kan återkrävas av
Skolverket och varierar varje år och är därför svåra att
budgetera. Som exempel kan nämnas statsbidragen
för förstärkt elevhälsa: ansökan lämnas in i september,
Skolverket fattar beslut i november/december men för
ändringen i personalstyrkan ska ha genomförts redan i
augusti samma år.

Framtiden
Under 2018 börjar de nya läroplanerna för förskolan
och skolan att gälla. De nya läroplanerna innehåller
skrivningar om digitalisering och eleverna i samtliga
årskurser ska lära sig programmering. Detta kommer
att betyda omfattande kompetensutvecklingsinsatser
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Utfall

2017
Budget

218
3 995
28 063
75 542
2 102
40 490
– 37
5 173
0

380
3 830
28 863
73 393
2 355
40 142
0
4 488
1 600

155 547
687
156 233

155 051
155 051

Avvikelse
162
– 165
800
– 2 149
253
– 348
37
– 685
1 600
0
– 496
– 687
– 1 182

2016
Utfall

2015
Utfall

294
3 710
28 371
75 151
1 889
36 283
92
6 161
200
0
152 152
– 125
152 027
4 329

308
3 429
27 023
72 877
2 172
39 176
– 54
4 676
421
1 818
151 846
151 846
538

och investeringar i digitala verktyg. Skolverkets krav är
att samtliga elever år 2020 ska ha så kallad ett-till-ettlösning. Det betyder att samtliga elever ska ha en egen
dator/surfplatta eller liknande. Under våren 2018 arbetas
en handlingsplan fram av lärandes ledningsgrupp inom
ramen för Skolverkets studiecirkel Leda digitalisering.
Att få in entreprenörskapsarbete i förskola och skola
är viktigt för att kommunens mål om näringsliv ska
uppnås. Inom skolan kommer konceptet Uppdrag Orsa
att återuppväckas. Det inleddes i liten skala under 2017
och kommer successivt att byggas ut.
Ekonomi i balans är ett viktigt mål och kostnaderna
för främst tolkar, språkstöd och studiestöd måste vara
under kontroll under 2018.
En generell trend i Sverige är att människor flyttar
mer. För lärandes del betyder det att verksamheten måste
vänja sig av vid normen att en elev har samma lärare
under tre år eller att en lärare har samma elever under tre
år. In- och utflyttning stärker kravet på överlämningar
mellan olika skolor och/eller kommuner och det kommer
också att innebära fler statliga krav på konformitet inom
skolsystemet på sikt, det vill säga att elever i årskurs 1
ska arbeta med liknande saker över hela landet.

Kommunstyrelse
Utskott för omsorg

Under året har flera olika personer arbetat som omsorgschef. På grund av
detta har organisationen tappat fart i styrning och ledning. Ett antal granskningar har genomförts av inspektionen för vård och omsorg (IVO) och av
Arbetsmiljöverket, både på övergripande nivå och på enheterna. Granskningarna har både direkt och indirekt lett till att förbättringar har genomförts eller
kommer att genomföras.
Ordförande: Susann Lindblad (C)
Vice ordförande: Hans Sternbro (S)

Arbetet i ledningssystemet har tagits upp igen inom
hälsa, sjukvård och rehabilitering (HSR) och individoch familjeomsorgen (IFO) för att sedan fortsätta
inom LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade) och äldreomsorgen. Detta är mycket
viktigt för att systematiskt och strukturerat kunna
arbeta vidare med de områden som behöver förbättras.
IFO och Arbetsmarknadsenheten (AME) har påbör
jat ett nytt arbetssätt, ”Orsamodellen”, som snabbare
ska leda människor från bidrag till arbete. Arbets
metoden utgår i huvudsak från att träffa individerna
oftare samt att stötta dem till självförsörjning genom
arbetslinje eller studier.
Boendet för ensamkommande flyktingbarn (EKB)
har genomfört och fortsätter med personalminskning
på grund av minskat antal boende.
Inom HSR ligger fokus på att jobba med fall
förebyggande åtgärder, läkemedelsavvikelser och
egenvårdsbedömningar.

Personal
Under 2017 har Orsa haft fyra olika omsorgschefer på
grund av rekrytering och sjukdom. Utmaningen nu och
framöver är rekryteringen av framför allt högskole
utbildad och legitimerad personal. Inom IFO är det
fortsatt svårt att rekrytera socionomer. Det är dock
fler sökande nu än tidigare med rätt kompetens, vilket
är positivt. På Orsagården har man i samarbete med
Arbetsförmedlingen handlett utlandsfödda praktikan
ter som nu är tillgängliga som vikarier. Boendet för
ensamkommande flyktingbarn har minskat personal
styrkan i och med ändrat regelverk samt färre anvisade
ungdomar, vilket ger en förändring av de ekonomiska
förutsättningarna.

Investeringar
Orsagården har bytt boendelåssystem, vilket innebär att
rätt person kommer in i rätt lägenhet. Det ger spårbar
het över vem som är inne och när i respektive lägenhet.
Kostnaden uppgår till cirka 300 tkr.
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Utskott för omsorg

Ekonomisk översikt
Utskott för omsorg
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för omsorg
Färdtjänst
HSR
Äldreomsorg
Psykiatri
Särskilda omsorgen/LSS
Individ- och familjeomsorg
Insatser vuxna
Insatser barn och ungdom
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt/familjerådgivning
Flyktingmottagning
Administration
Ej fördelade medel
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa verksamhet
Projekt
Summa totalt
Budgetavvikelse

Utfall
332
2 021
11 413
65 958
2 371
22 910
9 411
4 552
7 632
7 246
1 386
– 7 524
11 689
0
0
139 397
66
139 463

På den centrala administrationen inom omsorg finns
ett överskott, vilket beror på vakanta tjänster samt
återhållsam användning av de centrala utvecklings
medlen. Placeringar för både barn, ungdom och vuxna
har kraftigt överstigit budget. Vi har haft både fler
och längre placeringar, men detta har minskat under
senare delen av året. Under sista delen av året har
försörjningsstödet också minskat, vilket bland annat
beror på ändrat arbetssätt.
Det är svårt att anställa socionomer, vilket gjort att
vi tvingats anlita konsulter. Detta ger högre kostnader.
Kostnaden för hjälpmedel inom HSR fortsätter att
vara hög och är ännu inte i balans med tilldelad budget.
Det är en något lägre efterfrågan på äldreomsorg,
vilket också medför lägre kostnader. Flexibiliteten
inom äldreomsorgen behöver öka utifrån efterfrågan.
Kommunen ska inte ha 6–10 lediga platser inom
särskilt boende och korttidsboende över längre peri
oder. Under en period har Orsa hyrt ut korttidsplatser
till grannkommunerna och det har inneburit en stor
intäkt. Utbildningssatsningen på undersköterskor inom
äldreomsorgen har fördröjts, vilket för perioden ger ett
överskott. Ersättningarna från staten för verksamheten
ensamkommande flyktingbarn överstiger för tillfället
kommunens kostnader, men med det nya ersättnings
systemet förändras förutsättningarna.
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2017
Budget
365
1 510
11 104
70 961
2 488
20 931
7 533
2 705
7 075
7 680
1 190
– 3 000
12 366
185
143 093
143 093

Avvikelse
33
– 511
– 309
5 003
117
– 1 979
– 1 878
– 1 847
– 557
434
– 196
4 524
677
185
0
3 696
– 66
3 630

2016
Utfall

2015
Utfall

396
1 431
11 115
64 707
2 228
21 536
7 564
2 999
9 488
7 523
1 197
– 7 210
12 815
0
4 772
135 789
– 1 158
134 631
5 312

390
1 464
10 665
65 122
2 328
18 413
4 444
2 017
5 774
7 994
992
268
12 410
0
4 013
132 279
– 85
132 194
2 343

Framtiden
Det finns mycket arbete kvar att göra inom omsorg,
främst gällande ledning och styrning, uppföljning och
att utgå ifrån det som faktiskt ger effekt enligt evidens
och forskning. Vi behöver se över våra rutiner och jobba
mer långsiktigt med mål och kvalitetsledning. Arbetet
har startat men mycket återstår gällande till exempel
läkemedelsuppföljningar, egenvårdsbedömningar och
fallförebyggande. Osäkerhet råder kring vilka effek
ter den nya betalningsansvarslagen får för den enskilde
och organisationen och vilka anpassningar som behöver
genomföras.
Behovet av att rekrytera personal kommer att vara
stort inom verksamhetsområdet och arbetet med att
vara en attraktiv arbetsgivare måste utvecklas. IFO
fortsätter tillsammans med AME utvecklingen av
metoder och nya arbetssätt för att på bästa sätt möta de
behov som finns. Planen är att försöka minska place
ringar och istället hantera mer på hemmaplan.
Ombyggnaden av Lillåhem är den största förestå
ende förändringen. Den kommer att innebära en bättre
miljö för boende och bättre arbetsmiljö för personalen.

Miljönämnd Mora Orsa

Miljönämnden är gemensam för Mora och Orsa kommuner och är tillsynsoch kontrollmyndighet för miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och till
viss del smittskyddslagen. Miljökontoret har ansvaret för att lagarna efterlevs.
Kontoret har även ansvaret för naturvården i kommunen. Organisationen är
oförändrad, men verksamheten är nära knuten till verksamheten samhälle.
Ordförande: Christina Bröms (C)
Vice ordförande: Per-Erik Wiik (C)

Under 2017 påbörjades ett projekt om tillsyn av enskilda
avlopp. Syftet med projektet är att med hjälp av infor
mation och tillsyn se till att alla enskilda avlopp i Mora
och Orsa kommuner uppfyller gällande lagkrav och
därmed bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål samt
vattenförvaltningens mål nås. Projektet kommer att
fortsätta i tio år framöver och kommer att kräva mycket
personella resurser på miljökontoret.
Personalsituationen har inneburit att inte alla plane
rade aktiviteter hunnit genomföras, inte heller all tillsyn
och kontroll som skulle ha gjorts. Inom livsmedels
kontrollen innebar detta att den kontrollskuld vi hade
med oss in i 2017 ökade. Inom hälsoskyddstillsynen
finns också en tillsynsskuld som behöver flyttas över
till 2018. Det glädjande är att den planerade miljö
tillsynen har hunnits med för första gången på länge.

Personal
Under året rådde brist på personal. Flera medarbetare
har varit föräldralediga eller tjänstlediga, vilket har
inneburit att vikarier har rekryterats både inom miljöoch hälsoskydd och livsmedel.
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Miljönämnd

Ekonomisk översikt
Miljönämnd

Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Miljönämnd
Energirådgivning
Adm miljö och hälsa
Livsmedel
Miljötillsyn
Kalkning
Naturvård
Summa
Budgetavvikelse

Utfall

2017
Budget

Avvikelse

65
– 127
952
193
242
74
237
1 636

65
0
894
112
243
107
245
1 666

0
127
– 58
– 81
1
33
8
30

Miljönämnden redovisade ett positivt resultat för 2017.
De verksamheter som inte följer budget är administratio
nen, energirådgivningen, livsmedel samt kalkningen.
Inom energirådgivningen redovisades ett överskott,
vilket beror på att tilldelat bidrag inte utnyttjats. Inom
administrationen redovisades ett underskott som beror
på högre kostnader för datorer, möbler och uppgradering
av datasystem än budgeterat, samt att kostnader tagits för
utköp av leasingbil. Inom livsmedel fanns ett underskott,
vilket beror på en kontrollskuld som i sig innebär att
pengar behöver föras över till 2018 för att kunna arbeta
bort skulden. Kalkningen redovisade ett överskott på
grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Framtiden
Staten har låtit genomföra en utredning av livsmedels
kontrollen, där man konstaterar att den kontroll som
kommuner gör är otillräcklig eller inte utförs på ett risk
baserat sätt. Utredningen föreslår att ingen kommun
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2016
Utfall

2015
Utfall

53
0
900
119
207
96
220
1 594
36

72
22
806
37
143
129
236
1 443
116

ska ha mindre än tre årsarbetskrafter inom livsmedels
kontrollen. Detta ställer krav på att de mindre kommu
nerna samverkar. En utökad styrning från statligt håll
gentemot kommunerna är också föreslagen. En liknande
utredning har tagits fram inom miljöområdet där man
konstaterar att tillsynen i Sverige ser mycket olika ut
och måste bli mer likvärdig. Det vi kan förvänta oss i
framtiden är att staten kommer att kontrollera kommu
ner ännu mer för att se om kommunernas kontroll- och
tillsynsuppdrag genomförs.
Under början av 2018 kommer en uppgradering av
datasystemet Ecos att genomföras. Mycket tid kommer
att behöva läggas på förberedelser och på utbildning av
personalen samt på att se över interna rutiner.
Mora kommun har föreslagit att det ska bildas en
gemensam miljö- och byggnämnd med förvaltning
för Mora och Orsa kommuner. Ett slutgiltigt beslut om
detta kommer att tas under början av 2018. Om detta
blir verklighet kommer det att innebära stora föränd
ringar för oss.

Byggnadsnämnd och
stadsbyggnadsförvaltning
Mora Orsa
Byggnadsnämnden är kommunens organ för tillsyn över byggverksamheten i
kommunen och ansvarar för den fysiska planeringen på uppdrag av kommunstyrelsen.
Ordförande: Bo Lindblad (C)
Vice ordförande: Lennart Rosell (S)

Stadsbyggnadsförvaltningen hade en fortsatt hög
ärendemängd med en ökning av byggärenden till 212
ärenden under 2017 jämfört med 195 året innan. För
valtningen hade fortsatt höga intäkter, bland annat för
bygglov för hotell i Grönklitt. Handläggningstiderna
för bygglov förlängdes något, det beror på temporärt
lägre bemanning på bygglovsavdelningen på grund av
föräldraledighet. En tillsynsplan är framtagen och god
känd av byggnadsnämnden.
Ett skyltprogram är färdigställt och godkänt av
byggnadsnämnden. Samråd avseende ny översiktsplan
är genomfört och utställning av översiktsplanen ska
genomföras under 2018.
Kartenheten uppfyllde sina leveransmål till Lant
mäteriet under perioden. Mycket resurser avsattes till
inmätning/utvisning av stadsnät.
Under perioden betalades det ut mer ersättning för
bostadsanpassning än budgeterat, varav ett ärende som
inkom sent på året gav en kostnad på cirka 500 tkr.
Sammantaget visade den ekonomiska redovisningen
ett visst underskott.

Personal
En receptionist/kundmottagare anställdes för att öka
service och tillgänglighet. Det finns en vakant plan
arkitekttjänst på planenheten.

Investeringar
Inga investeringar gjordes under perioden.
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Byggnadsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning

Ekonomisk översikt

Byggnadsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Byggnadsnämnd
Stadsbyggnad adm
Bygglov
Planer
Översiktsplan
Karta, Mät, GIS
Bostadsanpassning
Summa
Budgetavvikelse

Utfall

2017
Budget

Avvikelse

133
1 193
349
330
420
867
844
4 135

145
1 070
500
297
400
988
577
3 977

13
– 123
151
– 33
– 20
121
– 267
– 158

Bygglovsintäkter låg över budget på grund av ökad
ärendemängd. Även kartenheten visade ett överskott.
Planenheten visade ett mindre underskott. Ansök
ningarna för bostadsanpassningsbidrag var många och
vissa enskilda belopp var omfattande. Bostadsanpass
ningsbidrag betalades därför ut med högre belopp än
budgeterat, vilket medförde att förvaltningen totalt
uppvisade ett underskott för året.
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2016
Utfall

2015
Utfall

205
1 248
211
343
342
798
760
3 906
31

122
1 165
449
262
659
899
634
4 190
66

Framtiden
Överlag fortsätter planarbetet för nya bostäder. Vidare
ligger fortsatt fokus på utvecklingen i Grönklitt.
Genom att erbjuda praktikplatser till studenter arbe
tar vi för att säkra kompetensförsörjningen. En vik
tig utmaning i framtiden är att möta pensionsavgångar
samt att behålla personal och återbesätta vakanser.

Gemensamma nämnder
och samverkan

Gemensamma servicenämnden IS/IT
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samverkar i en
gemensam servicenämnd för kommunernas IS/IT-
verksamhet. Nämnden ansvarar för att ge ett effektivt
IS/IT-stöd till kommunernas verksamheter. Detta
innefattar strategisk utveckling, systemförvaltning,
drift och IT-säkerhet.

IS/IT-enheten fokuserade under verksamhetsåret 2017
på att etablera objektförvaltning, automatisering, kon
solidering och driftstabilitet.
Serviceportalen har fått en ny design för att under
lätta kontakten med servicedesk genom ett tydligare
gränssnitt för felanmälan och beställningar. Den nya
designen ska också göra det enklare att hitta till själv
hjälp och manualer.
Under året hanterade enheten en kraftig ökning av
datorer och iPads. Ökningen består av ytterligare cirka
1 400 datorer och iPads, vilket motsvarar en ökning
med 17 procent. Inom säkerhetsområdet genomfördes
ett antal åtgärder för att öka spårbarhet. Dessutom för
stärktes både det fysiska skalskyddet och brandväggen.
Två större projekt som har pågått är Nya data
skyddsförordningen och Livsresa Anställd. I projektet
Nya dataskyddsförordningen har vi arbetat med att
kommunerna ska kunna efterleva den nya lagen som
träder i kraft den 25 maj 2018. I projektet Livsresa
Anställd arbetar vi med att underlätta för nyanställd
personal att snabbt komma in i arbetet samt säkerställa
rätt åtkomst till system och digitala ytor. En gemensam
tjänst som informationssäkerhetssamordnare har till
kommit, vilket är en förutsättning för att åstadkomma
bra IT-säkerhet.

Utvecklingen gällande IT och digitalisering går
i rasande takt, vilket är både spännande och ibland
skrämmande. Digitaliseringen anses av många vara
den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället.
Med hjälp av digitalisering kan kommunerna bli effek
tivare, mer tillgängliga och erbjuda en enklare vardag
för invånare och medarbetare. Några exempel på hur
digitalisering kan hjälpa kommunerna:
• Inom skolan kan digital fjärrundervisning vara ett sätt
att behålla kvalitet och kursutbud i undervisningen
trots brist på utbildade lärare. För elever med annat
modersmål än svenska finns det till exempel digitala
läromedelstjänster som gör att de lättare kan tillgodo
göra sig skolarbetet.
• Inom äldreomsorgen kan mobila appar göra det möj
ligt att dokumentera och se brukarnas genomförande
planer på plats i hemmet. Det ökar kvaliteten både
för brukare och personal. För att öka tryggheten för
brukare i hemmiljöer kan digitala hjälpmedel använ
das, exempel på det är mobila rörelselarm och nattlig
fjärrstyrd tillsyn.
• Inom administration kan digitala lösningar frigöra
administrativ tid så att handläggarna kan ägna mer
tid åt kundnära och kvalificerat arbete. Exempel på
det är digital ansökan om ekonomiskt bistånd och
digital beräkning av avgifter inom hemtjänsten.
På helår redovisades ett resultat på 0 tkr. Det ursprung
liga överskottet var på 1 971 tkr, vilket återfördes till
kommunerna och bolagen. För Orsas del återfördes
302,5 tkr.
Intäkterna var 1 975 tkr högre än budgeterat. Över
skottet beror i stort på att vi har fler användare, elever,
datorer, Ipads och accesspunkter än beräknat.
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Gemensamma nämnder och samverkan

Gemensam gymnasienämnd

Gemensam servicenämnd lön

Sedan 2010 har Mora, Orsa och Älvdalens kommuner en gemensam nämnd för samverkan inom
områdena gymnasieutbildning, vuxenutbildning,
svenska för invandrare (SFI) och gymnasie
särutbildning.

Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan
mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Löneservice sköter löneadministrationen åt Mora,
Orsa, Älvdalen och de kommunala bolagen Nodava
AB, Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Norra
Dalarnas Fastighets AB.

Mora gymnasium har en hög andel elever som söker sig
till Mora gymnasium i första hand. Trenden de senaste
två åren har varit positiv.
Elevernas resultat står sig väl i förhållande till
rikets, framför allt när det gäller andelen elever med
examen och grundläggande behörighet. Meritvärdet
sjönk något och ligger strax under medel i riket.
En utredning om att eventuellt omlokalisera vuxen
utbildningen till Orsa och Älvdalen pågår.
Gymnasienämnden har en förhållandevis hög andel
behöriga lärare. Arbetsmiljön är viktig för att kommunen
ska kunna rekrytera och behålla lärare. Generations
växling och andel legitimerade lärare innebär att det
krävs nya arbetssätt i skolan för att eleverna ska garan
teras hög kvalitet på sin utbildning. När organisation och
arbetssätt förändras är det viktigt att kommunen och de
fackliga organisationerna samverkar.
Kommunerna måste förhålla sig till samhällsutveck
lingen och till den nationella digitaliseringsstrategin.
Gymnasienämnden behöver därför utveckla fler
e-tjänster och använda sig av ny teknik. Gymnasiet
införde en ny digital lärplattform. Den är mer användar
vänlig för både elever, föräldrar och lärare.
Gymnasienämnden redovisade totalt ett överskott
på 2 994 tkr, per den 31 december 2017. Orsas del av
överskottet var 1 433 tkr.
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Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom det
löneadministrativa området. Stor del av verksamhetens
arbete består av support och utveckling av systemstöd
inom löne- och personalområdet. Enheten har 11,25
tjänster. Enheten går under Älvdalens kommun, servi
cenämnden, men tillhör intern serviceförvaltning.
Tjänstekatalogen för Norra Dalarnas Löneservice
infördes i inledningen av året. Katalogen är en
gränsdragning och ett förtydligande av vad som är
Löneservice uppdrag och skiljer på bastjänster och
tilläggstjänster. Räddningstjänstens nya verksamhets
system Daedalos har lönekopplats för Mora och Orsa.
Under året har modulen Beslutsstöd införts som ska ge
lättillgänglig åtkomst av personalstatistik för chefer.
Ett förarbete med att digitalisera och effektivisera pro
cessen av anställningsavtal har också skett under 2017.
Supportfunktionen med ärendehanteringen bemannas
numera av fast personal och ärendehanteringen har
därmed blivit effektivare.
Norra Dalarnas Löneservice 2017 visade ett över
skott på 584 tkr. Överskottet består främst av intäkter
på grund av ett högre antal lönespecifikationer än
beräknat och avgifter från tilläggstjänster. Överskottet
återbetalas till kommunerna och för Orsas del beräknas
återbetalningen bli 112 tkr.

Gemensamma nämnder och samverkan

Gemensam nämnd för social
myndighetsutövning
Sedan 2010 har Mora, Orsa och Älvdalens kommuner en gemensam social myndighetsnämnd.
Nämnden ansvarar bland annat för familjerätt,
stöd och service till funktionshindrade, bistånd till
äldre, utredning och beslut om fysiskt och psykiskt
funktionshindrade.

Tre områden var mer framträdande än de övriga under
året. Det handlar om arbetet med snabb hemplanering
från sjukhusvistelse av utskrivningsklara patienter,
bemanningsförsörjningen och minskandet av sårbar
heten för verksamhetssystemet (Procapita).
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (SUS) träder i kraft från och
med den 8 januari 2018. Ett nytt regionalt avtal och rikt
linjer finns där en av målsättningarna är att arbeta mer
proaktivt för att minska onödiga inläggningar i sluten
vården. Specifika handläggare arbetar mot slutenvården
för att skapa struktur och bättre informationsflöde i
processen med utskrivning när ansvaret för en patient
övergår från landsting till kommun. I dagsläget arbetar
fyra personer med detta arbetsområde, eventuellt kom
mer fler att anställas.
Arbetet med verksamhetssystemet Procapita med
tillhörande system har varit sårbart då helhetsansvaret
har funnits på en person. Nu finns istället två personer,
en systemansvarig och en förvaltningsledare.
Nämnden gjorde totalt ett resultat på −36 tkr för 2017.

Överförmyndarservice
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal
tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och utövar
tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.
Överförmyndarens uppgifter framgår av lagstiftning
i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen.
Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen.
Orsa kommun samverkar med kommunerna Mora,
Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksand kring
överförmyndarfrågor. Det gemensamma överförmyndarkontoret har sitt säte i Mora.

Verksamheten märkte av en stor nedgång av ärenden
gällande ensamkommande barn under året. Antalet
ärenden för gamla och sjuka var i princip oförändrat.
En del personalförändringar innebar att det tog längre
tid med granskningen av årsräkningar än planerat. I
övrigt löpte verksamheten på under året utan några
andra fördröjningar i handläggningen.
Regeringen införde ett nytt ersättningssystem
för mottagande av ensamkommande barn och unga.
Det nya ersättningssystemet innebär att en enhetlig
schablonersättning utbetalas till anvisningskommunen.
Ersättningen ska täcka transportkostnader, social
tjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolk
kostnader samt kostnader för god man och andra rela
terade kostnader. Syftet med ett nytt ersättningssystem
är att förenkla regelverket, förbättra kommunernas
planeringsförutsättningar, minska den administrativa
bördan och öka kostnadseffektiviteten. År 2018 har
kommunen därmed inte längre rätt att återsöka faktiska
kostnader hos Migrationsverket som hänför sig till
ensamkommande barn. För att klara av förändringen
har överförmyndaren bland annat sänkt arvodet till de
gode männen.
För framtiden är verksamhetens utmaning att
behålla och rekrytera nya gode män.
Överförmyndarservice gjorde ett negativt resultat
på 94 tkr för Orsas del.
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Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning omfattar Orsa kommun, Orsabostäder AB och
Orsa Lokaler AB samt Orsa Vatten och Avfall AB. Dessa bolag ägs till 100
procent av kommunen. Dessutom ingår kommunens andel av Nodava AB.
Sammanställd redovisning ska visa kommunens totala åtagande samt ge en
grund för analyser och ökade möjligheter till styrning av kommunens verksamhet, oavsett om denna bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Orsa Vatten och Avfall AB äger och förvaltar Orsas
anläggningar för vatten, avlopp och avfall. Driften av
dessa sköts i det gemensamma bolaget Nodava AB.
Nodava ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens
kommuners respektive ägarbolag för VA-anläggningar.
Merparten av kommunens lokaler är överförda till
Orsa Lokaler AB.
I den sammanställda redovisningen ingår inte Ore
älvens Kraft AB. Oreälvens Kraft AB ägs till 35 procent
av kommunen och 65 procent av Fortum Kraft AB.
Bolagets struktur är att Orsa kommun står för 35
procent av bolagets kostnader och får 35 procent av
producerad kraft. Kraften säljer kommunen i sin tur till
Fortum. Kostnaden och intäkten konteras i kommunens
redovisning under finansförvaltningen.
Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Design
torg Trä bildades under 2007. Kommunen är stiftare
tillsammans med Grönklittsgruppen AB. Stiftelsens

Interna mellanhavanden

Orsa Orsabostäder
Orsa
Orsa Vatten
kommun
AB Lokaler AB och Avfall AB

Ägd andel (%)
Borgensavgift (tkr)
Borgen (tkr)
Försäljning (tkr)
Skulder (tkr)
Inköp (tkr)
Fordringar (tkr)
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uppgift är att ansvara för drift och innehåll i byggnaden
Rovdjurscentrum och Designtorg Trä. Stiftelsen kon
solideras inte. Byggnaden Designtorg Trä såldes under
2016 till Grönklittsgruppen AB.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt
förvärvsmetoden. Metoden innebär att det egna kapital
som förvärvats vid anskaffningstillfället har elimine
rats. Interna kostnader, intäkter och interna skuld- och
fordringsposter har eliminerats.
Vid upprättandet av den sammanställda redo
visningen är kommunens redovisningsprinciper väg
ledande.
Årets resultat blev 36 022 tkr (23 951 tkr 2016).
I den sammanställda redovisningen ingår Orsa kom
mun, Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB samt Orsa
Vatten och Avfall AB inklusive kommunens andel av
Nodava AB.

2 575
2 736
40 131
5 606

100
326
108 600

100
530
176 500

4 713
2 008
5 288
840

37 186
4 755
3 526
1 738

Nodava AB

Ägs till 33 procent av
100 Orsa Vatten och Avfall AB
255
85 000
6 161
1 546
12 654
1 572

12 329
1
1 365
1 290

Orsa Vatten och Avfall AB &
NODAVA AB

Orsa Vatten och Avfall AB äger och förvaltar Orsa kommuns vatten- och
avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ägs till 100 procent
av Orsa kommun. Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB (NODAVA AB) ägs
gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Genom ett uppdragsoch samarbetsavtal med de tre kommunerna sköter bolaget va- och avfallsverksamheten i kommunerna.

Orsa Vatten och Avfall AB
Ordförande: Jimmy Olsson (C)
Vice ordförande: Karin Bohlin (S)

Nya taxan för anläggningsavgifter VA började gälla
den 1 juli 2017. Möjlighet gavs att ansluta till den gamla
taxan till och med den 31 oktober 2017 på grund av att
beslutet om den nya taxan blev försenat. Under 2017
färdigställde bolaget ett antal investeringsprojekt. Bland
dessa kan nämnas VA-utbyte Leran 5,6 mkr, Råtjärns
berget Grönklitt 4,3 mkr, VA-utbyte Vångsgärde 1,2
mkr samt VA-utbyte Barkgatan 1,6 mkr.
Bolaget arbetar även med ett antal pågående invest
eringsprojekt. Bland de största kan nämnas VA-utbyte
Blickusvägen upparbetat 1,2 mkr, VA-utbyte
Knapptågsvägen upparbetat 4,3 mkr till och med 2017,
VA-omläggning Gransångarvägen 0,7 mkr samt ny
ventilation i Bunk avloppsreningsverk 0,6 mkr.
Under åren 2016–2017 har det genomförts en så
kallad vägvalsutredning angående hur VA-anlägg
ningen i Orsa ska se ut i framtiden. Bland frågor som
diskuteras är om man ska koppla samman lednings
nätet i Orsa med Mora eller om Orsa ska fortsätta på
egen hand. Utredningen kommer att presenteras för
kommunens politiker under våren 2018.
Under 2017 ingicks ett exploateringsavtal med
Grönklittsgruppen AB angående VA-utbyggnad

NODAVA AB
Ordförande: Gunnar Barke, Älvdalen (S)
Vice ordförande: Joakim Holback, Mora (C)

etapp 2 Råtjärnsberget Grönklitt. Avtalet avser cirka 30
fastigheter. Orsa kommun garanterar finansieringen om
Grönklittsgruppen AB ej kan fullgöra sina åtaganden.
Allmiljö AB startade sin verksamhet den 1 april 2017
som ny entreprenör för insamling av hushållsavfall.
Efter upphandling har ett nytt avtal tecknats med EON
angående förbränning av hushållsavfall. Ny slam
entreprenör är upphandlad under våren 2017 och Suez
börjar sitt åtagande den 1 mars 2018. En sänkning av
slamtaxan med cirka 10 procent genomförs i samband
med detta.
Ett samverkansavtal angående insamling av mat
avfall har tecknats av samtliga kommuner i Dalarna.
Syftet är att skapa biogas.
Under 2017 utarbetades en ny avfallsplan för varje
kommun i Dalarna. Den har varit utställd och kommer
att behandlas politiskt under 2018.
NODAVAS VD Göran Svensson beslöt i april att lämna
sitt uppdrag. Ann-Cristin Sinders utsågs till tillförordnad
VD. Rekrytering av ny ordinarie VD pågick till hösten
2017 då Marilou Hamilton Levin utsågs till VD för
NODAVA. Hon tillträdde sin tjänst i december 2017.
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Orsa Vatten och Avfall AB & NODAVA AB

Nyckeltal Orsa Vatten och Avfall AB
Omsättning (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet %
Kassalikviditet %
Eget kapital inklusive del av
obeskattade reserver (tkr)

Nyckeltal NODAVA AB

2017

2016

28 356
334
122 608
8,8
0,4

27 380
641
113 312
9,3
0,6

10 846

10 578

Resultaträkning för Orsa Vatten och Avfall AB
inklusive intern handel
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
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2017

2016

28 357 27 423
– 23 955 – 22 779
– 3 622 – 3 178
780
1 466
9
6
– 455
– 831
334
641
– 300
– 472
–1
0
33
169

Omsättning (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet %
Kassalikviditet %
Eget kapital inklusive del av
obeskattade reserver (tkr)

2017

2016

63 964
22
15 122
9,5
106,3

57 421
0
14 383
10,0
105,0

1 433

1 437

Resultaträkning för NODAVA AB
inklusive intern handel
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

2017

2016

63 964 57 421
– 63 705 – 57 198
– 218
– 224
41
–1
0
3
– 19
–2
22
0
6
10
– 28
–9
0
1

Orsabostäder AB

Ordförande: Bernt Westerhagen (C)
Vice ordförande: Hans-Göran Olsson (S)

Orsabostäder har under 2017 koncentrerat sig på att
renovera tomställda lägenheter som varit i ett ej uthyrnings
bart skick. 20 lägenheter har kommit ut på bostadsmark
naden och alla är idag uthyrda. Bolagets vakansgrad har
under året haft ett snitt på 2,4 procent och bolaget har haft
en omflyttningsgrad på cirka 18 procent.
Orsabostäder har tagit över boendeinflytandeavtalet
från hyresgästföreningen och har prioriterat Storgärdet
och dess utveckling där en multiarena med integrerad
lekplats är påbörjad och kommer att bli färdigställd
under 2018. Bolaget har också påbörjat en översyn
om hur bolaget ska samarbeta mer i projektform med
hyresgästföreningen gällande boendeinflytande.
En hyresgästenkät är utförd och bolaget har ett nöjdkund-index (NKI) på 64,9, vilket är bra. Hyresgästerna
upplever att det är tryggt att bo hos Orsabostäder och
bolaget håller på med en handlingsplan utifrån resultaten
i enkäten.
De större projekt som utförts har varit främst fasadoch trapphusmålning. Inom energi har några projekt
varit igång där installation av en frånluftsvärmepump är
det största energiprojektet. Bolaget har arbetat med att
koppla upp fastigheterna mot ett fastighetssystem, vilket
gör att bolaget kan få en bättre driftoptimering och bättre
uppföljning av förbrukning av fjärrvärme och el.

Årets hyresförhandling gick till medling då parterna
stod för långt ifrån varandra och beräknas bli klar
under februari 2018.
Orsabostäder har flyttat till nytt kontor som är bättre
anpassat för kunderna och verksamheten.
Orsabostäders vision är att vara ett framgångsföretag,
vilket får ses som ett övergripande mål för bolaget.
Bolaget ska ha nöjda hyresgäster, vilket mäts genom
NKI. Bolaget ska ha en god ekonomi, uppföljning av
budget. Bra och nöjda medarbetare, vilket mäts genom
nöjd-medarbetar-index (NMI). Bolaget har nått målen
gällande NKI, NMI och ekonomi.

Personal
Orsabostäder AB har 10 stycken anställda varav fyra är
tjänstemän. Fördelningen är tre kvinnor och sju män. Sjuk
frånvaron har varit normal och ingen långtidsfrånvaro.

Investeringar
Under året har bolaget investerat i fastigheter för
12 760 (25 736) tkr varav 9 968 (9 985) tkr är aktiverade
reparationer. Siffror inom parentes avser föregående år.
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Orsabostäder AB

Kommentar till ekonomin
Hyresintäkterna har ökat med 3 163 tkr i jämförelse
med föregående år. Av årets ökning hänförs 960 tkr
till nya fastigheter och cirka 350 tkr till hyreshöjning,
resterande 1 853 tkr är ökad uthyrning i befintligt
fastighetsbestånd.
Resultatet efter finansiella poster ökade med 297 tkr.
Räntenettot förbättrades med 531 tkr och avskrivning
arna ökade med 820 tkr varav 180 tkr hänförs till nya
fastigheter. Reparation och underhåll har ökat med
2 230 tkr, vilket till största delen hänförs till kostnader
i samband med att renovera avställda lägenheter samt
ökade vattenskador.
Kassaflödet under året var −527 (−9 775) tkr, vilket
minskat behållningen på koncernvalutakontot med
424 tkr samt de räntebärande fordringarna med 103 tkr.

Framtiden
Orsabostäder AB har ett stort underhållsbehov på sina
fastigheter som kommer att vara i fokus under många
år framöver. För att klara ekonomin och se till att
hyresgästerna kan bo kvar måste bolaget arbeta med
långsiktiga underhållsplaner och hållbar förvaltning.
Orsas bostadsutveckling kommer också att påverka
oss beroende på hur marknaden blir.
Orsabostäders vision och mål är i princip uppnådd
och bolaget måste börja ta fram ny vision och över
gripande mål som harmonierar med Orsa kommuns
vision och mål genom en ny affärsplan.
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Nyckeltal Orsabostäder AB
2017
Omsättning (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet %
Kassalikviditet %
Eget kapital inklusive del av
obeskattade reserver (tkr)

2016

50 542 47 379
7 224
6 927
191 348 183 910
33,1
31,4
30,8
33,9
63 419

57 789

Resultaträkning för Orsabostäder AB
inklusive intern handel (tkr)
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

2017

2016

51 611 48 567
– 34 820 – 32 362
– 6 886 – 6 067
9 905 10 138
38
24
– 2 719 – 3 235
7 224
6 927
– 216
343
– 1 547 – 1 604
5 461
5 666

Orsa Lokaler AB

Ordförande: Bernt Westerhagen (C)
Vice ordförande: Hans-Göran Olsson (S)

År 2017 har löpt på som planerat och inga större avvik
elser har inträffat. Orsa Lokaler AB har påbörjat arbe
tet med att skapa samarbetsforum med kommunens
verksamheter för att hitta synergier i arbetet.
Många olika projekt har startats och avslutats under
året. Större projekt är ombyggnationen av gamla biblio
teket till ny förskola och ombyggnationen av Lillåhems
särskilda boende. I dessa två projekt är samarbetet med
verksamheterna omfattande och viktigt. Övriga projekt
av större dignitet är ventilationsåtgärder på kommun
huset, Orsaskolan och Dalagatan 1 samt utbyte och/eller
komplettering av passagesystem och larmfunktioner
på vissa av bolagets fastigheter. Bolaget har installerat
sin första solelsanläggning på garagetaket vid Gamla
brandstationen med ett bra resultat redan från början.
Bolaget har arbetat med att koppla upp fastigheterna
mot ett fastighetssystem, vilket gör att bolaget kan få
en bättre driftoptimering och bättre uppföljning av
förbrukning av fjärrvärme och el.
En marknadsförare har projektanställts under ett år
för att försöka hitta nya hyresgäster till tomma lokaler
för främst näringsverksamhet.
Orsa Lokaler har flyttat till nytt kontor som är bättre
anpassat för kunderna och verksamheten.

Mål
Orsa Lokalers vision är att vara ett framgångsföretag,
vilket får ses som ett övergripande mål för bolaget. För
att nå dit har bolaget delmål och aktiviteter. Bolaget ska
ha nöjda hyresgäster, vilket mäts genom nöjd-kund-
index (NKI). Bolaget ska ha en god ekonomi, uppfölj
ning av budget. Bra och nöjda medarbetare, vilket mäts
genom nöjd-medarbetar-index (NMI). Orsa Lokaler
har nått målen gällande NKI, NMI och ekonomi.

Personal
Orsa Lokaler AB har i medeltal haft 24 stycken
anställda. Fördelningen är 18 kvinnor och 6 män.
En pensionsavgång har skett under året och tjänsten
kommer inte att tillsättas.
Sjukfrånvaron har varit normal med några långtids
sjukskrivningar.

Investeringar
Under året har bolaget investerat i fastigheter för
6 617 (6 852) tkr varav 4 754 (5 175) tkr är aktiverade
reparationer. Siffror inom parentes avser föregående år.
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Orsa Lokaler AB

Kommentar till ekonomin
Hyresintäkterna har ökat med 332 tkr i jämförelse med
föregående år. Verksamhetsåret 2017 var första året som
bolaget tagit ut en hyreshöjning sedan kontrakten teck
nades på fastigheterna som övertogs från Orsa kom
mun, höjningen motsvarar konsumentprisindex och var
cirka 1 procent.
Resultatet efter finansiella poster ökade med 272 tkr.
Räntenettot förbättrades med 354 tkr och avskrivning
arna ökade med 303 tkr.
Kassaflödet under året var 1 569 (3 744) tkr,
vilket ökat behållningen på koncernvalutakontot till
12 945 tkr.
Fastigheterna som ägs till följd av kommunala
beslut redovisar ett resultat på −1 058 tkr, vilket är en
försämring mot föregående år med 356 tkr. Merparten
av förlusterna är att hänföra till Dalagatan 1 och Skeer.

Framtiden
Projektet ombyggnation Lillåhems särskilda boende
kommer att ta kraft och tid från förvaltningen, vilket gör
att Orsa Lokaler måste hitta effektivitet i det framtida
arbetet. Projektet beräknas vara klart under 2019/2020.
Orsa Lokalers vision och mål är i princip uppnådd
och bolaget måste börja ta fram ny vision och över
gripande mål som harmoniserar med Orsa kommuns
vision och mål genom en ny affärsplan.
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Nyckeltal Orsa Lokaler AB
2017
Omsättning (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet %
Kassalikviditet %
Eget kapital inklusive del av
obeskattade reserver (tkr)

2016

36 432 36 100
2 695
2 966
202 469 199 337
7,0
6,0
148,3
135,6
14 142

11 959

Resultaträkning för Orsa Lokaler AB
inklusive intern handel
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

2017

2016

40 347 39 181
– 27 764 – 28 842
– 6 719 – 3 849
5 864
6 490
0
0
– 3 169 – 3 524
2 695
2 966
162
– 197
– 548
– 610
2 309
2 159

Räkenskaper

Driftredovisning 2017 Orsa kommun
(tkr)

Utfall
Utfall
Intäkter Kostnader
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Utskott för strategi
Utskott för samhälle
Utskott för lärande
Utskott för omsorg
Miljönämnd
Byggnadsnämnd

2017
Budget
Budget Avvikelse
Intäkter Kostnader
Netto

2016
Utfall
Netto

Utfall
Netto

1 183
178
15 750
36 748
17 246
54 924
10 646
1 191

– 3 619
– 8 159
– 41 261
– 84 328
– 173 479
– 194 387
– 12 282
– 5 326

1 985
0
15 050
20 823
7 580
48 111
11 180
1 200

– 4 565
– 10 633
– 41 345
– 73 333
– 162 631
– 191 204
– 12 846
– 5 177

144
2 652
784
4 930
– 1 182
3 630
30
– 158

– 2 436
– 7 981
– 25 511
– 47 580
– 156 233
– 139 463
– 1 636
– 4 135

– 2 310
– 70 416

– 152 027
– 139 403
– 1 594
– 3 906

Summa styrelse/nämnder

137 866

– 522 841

105 929

– 501 734

10 831

– 384 975

– 369 655

Finansiering

503 359

– 90 386

494 280

– 86 299

4 991

412 973

385 418

Summa

641 225

– 613 227

600 209

– 588 033

15 822

27 998

15 763

Kommentar: Inga tilläggsanslag har tilldelats under året. År 2016 redovisas kommunstyrelse inklusive nuvarande
utskott för strategi samt samhälle.

Investeringsredovisning 2017 Orsa kommun
(tkr)

Kommunstyrelse
Utskott för strategi
Utskott för samhälle
Utskott för lärande
Utskott för omsorg
Miljönämnd
Exploateringsfastighet
Summa

Anslag

Ombud
geterat

0
650
18 390
1 800
1 430
0
0
22 270

0
750
650
0
0
350
2 300
4 050

2017
Tilläggs
Totalt
anslag
anslag
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1 400
19 040
1 800
1 430
350
2 300
26 320

Utfall Avvikelse
0
452
17 474
1 235
973
0
0
20 134

0
948
1 566
565
457
350
2 300
6 186

2016
Utfall
32 844

1 788
643
0
0
35 274

Kommentar: År 2016 redovisas kommunstyrelse inklusive nuvarande utskott för strategi samt samhälle.

2017-12-31 pågick följande större projekt
(tkr)

Totalt Upparbetad
anslag
utgift

Stadsnät
Exploatering Lisselhed
Ombyggnad gator
Vägbelysning
samförläggning el

30 401
22 560
2 000

61 470
4 256
975

1 000

3 115
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Räkenskaper

Resultaträkning
(tkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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1
2
3
4
5
6
7
8
8

Kommunen
2017
2016
109 837
– 497 453
– 10 459
– 398 075
285 248
140 690
1 088
– 953
27 998
–
27 998

120 150
– 487 855
– 8 938
– 376 643
273 424
117 045
2 235
– 298
15 763
–
15 763

Koncernen
2017
2016
199 815
– 553 569
– 27 815
– 381 569
285 248
140 690
1 165
– 7 330
38 204
– 2 183
36 022

203 293
– 539 736
– 22 164
– 358 607
273 424
117 045
1 154
– 6 777
26 239
– 2 288
23 951

Räkenskaper

Noter till resultaträkning
(tkr)

Kommunen
2017
2016

Koncernen
2017
2016

1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Summa

2 928
16 321
6 983
71 394
10 818
1 000
393
109 837

2 603
16 273
7 555
82 942
7 448
2 784
545
120 150

92 906
16 321
6 983
71 394
10 818
1 000
393
199 815

85 746
16 273
7 555
82 942
7 448
2 784
545
203 293

2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Lämnade bidrag
Fastighetskostnader
Övriga kostnader
Summa

– 262 237
– 21 598
– 1 421
– 2 253
– 100 661
– 40 146
– 20 705
– 2 058
– 46 374
– 497 453

– 256 431
– 19 158
– 1 168
– 2 306
– 96 724
– 40 005
– 20 799
– 2 346
– 48 918
– 487 855

– 295 119
– 23 433
– 1 421
– 2 253
– 100 661
– 40 146
– 20 705
– 2 058
– 67 773
– 553 569

– 288 464
– 20 375
– 1 168
– 2 306
– 96 724
– 40 005
– 20 799
– 2 346
– 67 549
– 539 736

792
87
0
879

1 220
274
0
1 494

1 246
3 374
0
4 620

2 477
2 349
0
4 826

– 10 459

– 8 938

– 27 815

– 22 164

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
(alla, oavsett löptid)
Avgifter
– med förfall inom 1 år
– med förfall inom 1–5 år
– med förfall senare än 5 år
Summa
Extra stöd med anledning av flyktingsituationen
december 2015 – statsbidrag för flyktingar
Extra stöd med anledning av flyktingsituationen bokas upp
för de verkliga kostnader som uppstått under året och kvar
varande bidrag bokförs som en förutbetald intäkt. Det ur
sprungliga bidraget uppgick till 15,4 mkr och under 2016–2017
förbrukades 8,4 mkr.
3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. Avskrivningarna
beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Den procentuella avskrivningen per år uppgår till: immateriella
anläggningstillgångar 20 procent, inventarier 10–33 procent,
Byggnader 2–10 procent i kommunen och 1–10 procent i
koncernen.
Årets avskrivningar
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Räkenskaper

(tkr)

Kommunen
2017
2016

Koncernen
2017
2016

4 Skatteintäkter
Egna skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar
Prognos för slutavräkning
Summa

285 248
286 283
– 1 035
285 248

273 424
274 527
– 1 103
273 424

285 248
286 283
– 1 035
285 248

273 424
274 527
– 1 103
273 424

5 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Summa

115 964
– 4 894
15 954
13 666
140 690

108 292
– 7 965
15 470
1 248
117 045

115 964
– 4 894
15 954
13 666
140 690

108 292
– 7 965
15 470
1 248
117 045

6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier
Ränteintäkter bank
Oreälvens Kraft
Övriga ränteintäkter
Borgensavgifter
Återbäring Kommuninvest
Övriga finansiella intäkter
Summa

5
319
76
30
1 110
0
– 452
1 088

4
335
91
82
1 110
574
39
2 235

7
319
76
30
0
0
733
1 165

4
365
91
82
0
574
38
1 154

7 Finansiella kostnader
Räntor på lån
Bankavgifter
Dröjsmålsräntor
Ränta på pensionsmedel
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella kostnader
Summa

0
– 104
–2
– 470
– 334
– 43
– 953

0
– 66
–2
– 175
0
– 55
– 298

– 5 483
– 104
–2
– 470
– 334
– 937
– 7 330

– 6 479
– 66
–2
– 175
0
– 55
– 6 777

27 998
– 393
27 605
0
27 605
27 496
27 496
0
27 605
0

15 763
– 545
15 218
– 9 962
5 256
27 496
27 496
0
5 256
0

8 Avstämning mot kommunallagens balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Öronmärkt för pensioner år 2005–2013
Totalt öronmärkt för pensioner
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Balanskravsresultat att reglera
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Räkenskaper

Balansräkning
(tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram, ledningsrätter
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kommunen
Koncernen
Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

1

0

0

821

652

2
3
4
5

127 976
15 772
0
57 029
200 777

117 812
17 269
0
57 376
192 457

601 143
23 477
11 252
10 619
647 312

573 211
24 963
9 757
11 744
620 327

0
5 751
43 095
42 451
51 905
143 202

0
6 108
57 119
39 451
23 246
125 924

129
5 751
36 289
42 451
54 732
139 352

228
6 108
56 146
39 451
26 822
128 755

SUMMA TILLGÅNGAR

343 979

318 381

786 664

749 082

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

27 998
15 000
169 127
212 125

15 763
15 000
153 364
184 127

36 021
15 000
202 653
253 674

23 951
15 000
178 702
217 653

Omsättningstillgångar
Varulager
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

6
7
8
9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjutna skatteskulder
Summa avsättningar

10
11

20 810
0
20 810

20 749
0
20 749

21 667
8 956
30 623

21 636
6 784
28 420

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

12
13

19 923
91 121
111 044

14 905
98 600
113 505

402 302
100 065
502 367

394 312
108 697
503 009

343 979

318 381

786 664

749 082

400
– 400

400
– 400

38 875
– 400

36 018
– 400

162 395
389 012
551 407

164 965
389 946
554 911

162 395
18 912
219 782

164 965
20 086
220 669

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Uttagna fastighetsinteckningar
Avgår: Panter i eget förvar
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

14
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Räkenskaper

Noter till balansräkning
(tkr)

1 Dataprogram, ledningsrätter
Avskrivningstid 5 år
Anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Omfördelning pågående nyanläggning
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar 1 januari
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Kommunen
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

0
0

0
0

0
0
0
0
0

2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivningstid 10–50 år för kommunen och 10–100 år
för koncernen
Anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets nedskrivningar
Anskaffningsvärde på årets avyttringar
Anskaffningsvärde på årets korrigeringar
Omfördelning pågående nyanläggning
Ackumulerat anskaffningsvärde

0
0
0
0
0

1 535
363
0
1 898
883
194
1 078
821

1 426
0
109
1 535
710
173
883
652

189 713
16 836
– 314
0
– 3 222
0
203 013

166 200
31 188
0
– 7 675
0
0
189 713

737 254
36 213
– 314
0
– 3 222
14 258
784 189

670 613
63 777
0
– 7 675
0
10 597
737 312

Ackumulerade avskrivningar 1 januari
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar på årets avyttringar
Ackumulerade avskrivningar på årets korrigeringar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

71 901
6 434
– 76
0
– 3 222
75 037
127 976

68 758
5 189
0
– 2 046
0
71 901
117 812

164 006
22 338
– 76
0
– 3 222
183 046
601 143

146 652
19 495
0
– 2 046
0
164 101
573 211

Fördelning av bokfört värde:
Mark
Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Summa

572
9 873
116 306
1 225
127 976

572
10 620
105 323
1 297
117 812

572
483 040
116 306
1 225
601 143

572
466 019
105 323
1 297
573 211
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(tkr)

Kommunen
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

3 Maskiner och inventarier
Avskrivningstid 3–10 år
Anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets nedskrivningar
Anskaffningsvärde på årets avyttringar
Anskaffningsvärde på årets korrigeringar
Omfördelning pågående nyanläggning
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar 1 januari
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar på årets avyttringar
Ackumulerade avskrivningar på årets korrigeringar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

64 280
3 298
– 618
– 466
– 20
0
66 474
47 011
4 025
65
– 466
67
50 702
15 772

60 914
4 086
0
– 568
– 152
0
64 280
43 786
3 748
0
– 429
– 94
47 011
17 269

81 392
4 058
– 618
– 466
– 20
548
84 894
56 430
5 321
65
– 466
67
61 417
23 477

75 799
6 314
0
– 568
– 152
0
81 393
51 853
5 100
0
– 429
– 94
56 430
24 963

Fördelning av bokfört värde:
Maskiner
Inventarier
Fordon
Konst
Övriga maskiner och inventarier
Summa

1 501
9 491
2 894
863
1 023
15 772

1 800
10 019
2 765
1 479
1 206
17 269

1 501
17 196
2 894
863
1 023
23 477

1 800
17 713
2 765
1 479
1 206
24 963

4 Pågående nyanläggning
Ingående nedlagda kostnader
Årets nedlagda kostnader
Omfördelning
Utgående nedlagda kostnader

0
0
0
0

0
0
0
0

9 757
16 301
– 14 806
11 252

12 844
9 420
– 12 507
9 757

35 393
4 448
8 000
18
0
10
210
170
94
25
48 367

35 393
4 448
8 000
18
334
0
0
170
94
25
48 482

–
–
–
18
0
10
210
170
94
73
575

–
–
–
18
334
0
0
170
94
73
689

30
3 540
25
3 595

30
3 540
25
3 595

30
3 540
25
3 595

30
3 540
25
3 595

5 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Orsabostäder AB
Orsa Lokaler AB
Orsa Vatten och Avfall AB
Oreälvens Kraft AB
Siljan Turism AB
Dalarna Holding AB
Visit Dalarna AB
Inlandsbanan AB
Dalhalla Förvaltning AB
Diverse övriga aktier
Summa
Andelar
Inlandsbanekommunerna ekonomisk förening
Kommuninvest
Övriga andelar
Summa
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(tkr)

Utlämnat lån till Oreälvens Kraft
Kommuninvest förlagslån
Långsiktig fordran Region Dalarna
Övriga långfristiga fordringar
Summa
Summa

Kommunen
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
3 774
1 000
293
0
5 067
57 029

4 006
1 000
293
0
5 299
57 376

3 774
1 000
293
1 382
6 449
10 619

4 006
1 000
293
2 161
7 460
11 744

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk
förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 71 tkr för Orsa kommun. Orsa kommuns
totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick den 31 december 2017 till 6 131 tkr varav
särskild insats 3 260 tkr.

(tkr)

6 Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter
Summa

Kommunen
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

5 751
5 751

6 108
6 108

5 751
5 751

6 108
6 108

7 Fordringar
Barnomsorgsavgifter
Äldreomsorgsavgifter
Allmändebitering
Värdereglering osäkra kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Varav fordringar på Migrationsverket
Övriga fordringar hos staten
Mervärdesskatt
Diverse kortfristiga fordringar
Summa

47
136
1 764
–6
7 596
4 656
562
15 160
2 745
10 997
43 095

43
220
3 863
– 116
9 504
22 397
15 988
14 282
2 730
4 196
57 119

47
136
1 764
–6
8 998
4 656
562
15 160
4 026
1 508
36 289

43
220
3 863
– 116
10 846
22 397
15 988
14 282
3 327
1 284
56 146

8 Kortfristiga placeringar
Aktier Grönklittsgruppen AB
Kortfristig placering
Summa

12 649
29 802
42 451

12 649
26 802
39 451

12 649
29 802
42 451

12 649
26 802
39 451

9 Kassa och bank
Kontantkassa
Växelkassor
Koncernvalutakonto Nordea
Nordea
SHB
Swedbank
JAK Medlemsbank
Koncernvalutakonto Orsabostäder AB
Koncernvalutakonto Orsa Lokaler AB
Koncernvalutakonto Orsa Vatten och Avfall AB
Summa

35
4
46 577
0
256
101
250
613
12 945
– 8 876
51 905

114
4
14 062
0
239
646
250
371
11 376
– 3 816
23 246

67
4
51 259
2 000
266
101
1 035
–
–
–
54 732

132
4
21 993
2 085
927
646
1 035
–
–
–
26 822

60

Räkenskaper

(tkr)

10 Avsättningar för pensioner
Aktualiseringsgrad 96 procent
Specifikation per förmån exklusive ÖK-SAP
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd ålderspension
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner
Löneskatt
Summa

Kommunen
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

1 808
11 324
364
2 630
3 912
20 038

1 876
11 223
336
2 754
3 927
20 116

1 808
11 324
364
2 630
3 912
20 038

1 876
11 223
336
2 754
3 927
20 116

Specifikation per förmån ÖK-SAP
Särskilda avtalspensioner
Löneskatt
Summa

0
0
0

32
8
40

0
0
0

32
8
40

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

0
0

0
0

Avsättning för pensionsförmåner intjänade från och med 1998
exklusive ÖK-SAP
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Utbetalningar
Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp
Nyintjänande under året
Övrigt
Årets förändring av löneskatt, 24,26 procent
Summa

20 116
– 966
470
401
32
– 15
20 038

19 904
– 718
174
685
30
41
20 116

20 116
– 966
470
401
32
– 15
20 038

19 904
– 718
174
685
30
41
20 116

Avsättning för pensionsförmåner intjänade från och med 1998
ÖK-SAP
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Utbetalningar
Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp
Arbetstagare som pensionerats
Övrigt
Årets förändring av löneskatt, 24,26 procent
Summa

39
– 39
0
0
0
0
0

440
– 324
2
0
0
– 79
39

39
– 39
0
0
0
0
0

440
– 324
2
0
0
– 79
39

0
772
20 810

0
594
20 749

857
772
21 667

887
594
21 636

Diverse pensionslösningar inklusive löneskatt
Pensionsskuld förtroendevalda inklusive löneskatt
Summa
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(tkr)

Kommunen
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

11 Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skul
ders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat
i följande uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.
Fordran för kostnad avdragsgill
kommande år
Skuld temporär skillnad byggnader
Skuld obeskattade reserver
Summa

0
0
0
0

0
0
0
0

– 1 047
8 615
1 388
8 956

– 1 091
6 564
1 311
6 784

12 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut koncern Orsa Vatten och Avfall AB
Skulder till kreditinstitut koncern Orsabostäder AB
Skulder till kreditinstitut koncern Orsa Lokaler AB
Periodiserade anslutningsavgifter Orsa Vatten och Avfall AB
Skuld gatukostnadsersättning
Skuld anläggnings- och anslutningsavgifter
Skuld investeringsbidrag
Ackumulerade upplösningar investeringsbidrag
Summa

–
–
–
–
7 000
11 454
5 174
– 3 705
19 923

–
–
–
–
7 000
5 442
4 710
– 2 247
14 905

85 000
108 600
176 500
12 279
7 000
11 454
5 174
– 3 705
402 302

85 000
108 600
176 500
9 307
7 000
5 442
4 710
– 2 247
394 312

Orsa Vatten och Avfall AB
Genomsnittlig ränta (%)
Genomsnittlig räntebindningstid (år)
Lån som förfaller inom 1 år (tkr)
Lån som förfaller inom 2–3 år (tkr)
Lån som förfaller inom 4–10 år (tkr)

0,52 %
2,7 år
12 000 tkr
52 000 tkr
0 tkr

Orsabostäder AB
Genomsnittlig ränta inklusive derivat (%)
Genomsnittlig räntebindningstid (år)
Lån som förfaller inom 1 år (tkr)
Lån som förfaller inom 2–3 år (tkr)
Lån som förfaller inom 4–10 år (tkr)

2,27 %
3,1 år
48 600 tkr
40 000 tkr
20 000 tkr

Orsa Lokaler AB
Genomsnittlig ränta inklusive derivat (%)
Genomsnittlig räntebindningstid (år)
Lån som förfaller inom 1 år (tkr)
Lån som förfaller inom 2–3 år (tkr)
Lån som förfaller inom 4–10 år (tkr)

1,49 %
2,3 år
81 500 tkr
75 000 tkr
20 000 tkr

Derivatinstrument
Avtal om en så kallad ränteswap används av Orsabostäder
AB och Orsa Lokaler AB för räntebindning och skyddar bola
get mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolagen
en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultat
räkningen i posten finansiella kostnader och räntor på lån.
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13 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Pensionsskuld, individuell del
Semester- och ferielöneskuld
Löner timanställda december
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Engångsmedel med anledning av flyktingsituationen
Förutbetalda skatteintäkter
Källskatt och löneavdrag
Momsskuld
Koncernvalutakonto koncernföretag
Diverse kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Kommunen
Koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

12 031
9 365
14 987
3 990
16 965
4 313
6 950
2 426
4 496
0
13 558
2 040
91 121

16 671
8 450
14 750
4 007
18 080
4 771
14 141
810
4 626
0
11 747
547
98 600

20 494
9 365
16 393
3 990
21 855
4 745
6 950
2 426
5 402
807
–
7 636
100 065

19 604
8 450
16 791
4 007
23 437
5 374
14 141
810
5 764
751
–
9 568
108 697

14 Ansvarsförbindelser
Pensioner intjänade till och med den 31 december 1997
Ingående pensionsskuld
Utbetalningar
Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp
Övrigt
Årets förändring av löneskatt, 24,26 procent
Summa

164 965
– 6 305
3 604
633
– 502
162 395

168 499
– 5 849
1 920
1 085
– 690
164 965

164 965
– 6 305
3 604
633
– 502
162 395

168 499
– 5 849
1 920
1 085
– 690
164 965

Borgen för kommunens företag
Borgen för småhus och bostadsrätter
Övriga borgensförbindelser
Summa

370 100
14 119
4 793
389 012

370 100
14 793
5 053
389 946

–
14 119
4 793
18 912

–
14 793
5 293
20 086

Summa

551 407

554 911

181 307

185 051

Orsa kommun har i mars 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samt
liga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per den 31 december
2017 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Orsa kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse kan noteras att per den 31 december 2017 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 397 542 948 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 406 044 776 kronor.
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Kassaflödesrapport
(tkr)

Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

Kommunen
2017
2016

Koncernen
2017
2016

27 998
9 938

15 763
7 449

36 021
28 833

23 951
22 975

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

37 936

23 212

64 854

46 926

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Varav engångsmedel flykting
Ökning/minskning exploateringsfastigheter
Ökning/minskning kortfristiga placeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 024
0
– 7 479
– 7 191
357
– 3 000
41 838

– 10 157
0
– 9 116
– 1 248
1 072
0
5 011

19 856
99
– 8 632
– 7 191
357
– 3 000
73 534

– 5 123
95
– 3 026
– 1 248
1 072
0
39 944

4
5
6
7
8

0
– 20 134
6 476
466
– 220
– 13 412

0
– 35 274
3 505
5 942
– 4 448
– 30 275

– 363
– 56 186
9 669
466
– 220
– 46 634

0
– 75 845
4 746
5 942
0
– 65 157

9
10

0
233
233

0
263
263

0
1 010
1 010

0
986
986

Årets kassaflöde

28 659

-25 001

27 910

– 24 227

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

23 246
51 905
28 659

48 247
23 246
– 25 001

26 822
54 732
27 910

51 049
26 822
– 24 227

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter till kassaflödesrapport
(tkr)

1 Ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsatt till pensioner
Ränta på pensionsavsättning (inklusive löneskatt)
Realisationsvinst vid försäljning av Designtorg Trä
Utrangering/reaförlust
Realisationsvinster vid försäljning av diverse
anläggningstillgångar
Nedskrivning aktier Siljan Turism
Korrigering och utrangering av diverse anläggningstillgångar
Upplösning av investeringsbidrag
Förändring av uppskjuten skatt
Diverse ej likviditetspåverkande poster
Summa
2 Exploateringsfastigheter
Försäljning av exploateringsfastigheter
Exploatering
Summa
3 Kortfristiga placeringar
Avyttring kortfristiga placeringar
Anskaffning kortfristiga placeringar
Summa
4 Investering i immateriella anläggningstillgångar
Anskaffning enligt investeringsredovisningen
Summa
5 Investering i materiella anläggningstillgångar
Anskaffning enligt investeringsredovisningen
Summa
6 Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar
Anläggnings- och anslutningsavgifter
Investeringsbidrag
Summa
7 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Avyttring Designtorg Trä
Diverse mindre avyttringar
Summa
8 Investering i finansiella tillgångar
Visit Dalarna AB, Dalarna Holding AB
Köp av Orsa Lokaler AB
Summa

Kommunen
2017
2016

Koncernen
2017
2016

11 380
– 523
584
0
0

8 989
– 260
175
– 371
0

27 816
– 553
584
0
550

22 214
– 80
175
– 371
0

– 393
334
14
– 1 458
0
0
9 938

– 174
0
58
– 968
0
0
7 449

– 393
334
14
– 1 679
2 183
– 23
28 833

– 174
58
– 1 135
2 288
– 22
22 975

357
0
357

1 072
0
1 072

357
0
357

1 072
0
1 072

0
– 3 000
– 3 000

0
0
0

0
– 3 000
– 3 000

0
0
0

0
0

0
0

– 363
– 363

0
0

– 20 134
– 20 134

– 35 274
– 35 274

– 56 186
– 56 186

– 75 845
– 75 845

6 012
464
6 476

3 505
0
3 505

9 205
464
9 669

4 746
0
4 746

0
466
466

5 629
313
5 942

0
466
466

5 629
313
5 942

– 220
0
– 220

0
– 4 448
– 4 448

– 220
0
– 220

0
0
0
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9 Nyupptagna lån
Nyupptagna lån koncern Orsabostäder AB
Nyupptagna lån koncern Orsa Vatten och Avfall AB
Summa
10 Långfristiga fordringar
Oreälvens Kraft AB amortering av lån
Andra långfristiga fordringar
Summa
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Kommunen
2017
2016

Koncernen
2017
2016

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

233
0
233

263
0
263

233
777
1 010

263
723
986

Redovisningsmodell

I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksam
heternas budgeterade respektive redovisade kostnader
och intäkter. Resultaträkningen utgår från intäkterna
och kostnaderna i driftredovisningen sedan dessa
summor har justerats med bland annat interna poster.
Investeringsredovisningens uppgift är att visa hur
investeringsutgifterna under året har fördelat sig på
olika verksamhetsområden.
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader
och visar hur årets resultat samt förändringen av
eget kapital har uppkommit. Förändringen kan också
erhållas genom att jämföra eget kapital mellan två
redovisningsår.
Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur medel
har tillförts och använts. Ett positivt saldo på kassa
flödesanalysen innebär således att en del av de tillförda
medlen har använts till att förstärka likviditeten.

I balansräkningen redovisas kommunens finansiella
ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas hur kom
munens kapital har använts och anskaffats. Kapitalet
används till olika slags tillgångar, som finansieras
antingen av skulder i kombination med eller enbart
eget kapital. Balansräkningens tillgångssida uppdelas
i anläggnings- och omsättningstillgångar. Anlägg
ningstillgångar är fast och lös egendom avsedd för
stadigvarande innehav. Exempel på det är bland annat
byggnader, maskiner och fordon.
Omsättningstillgångarna består av likvida medel
och tillgångar som på kort tid kan omvandlas till
likvida medel.
Skulderna uppdelas i långfristiga respektive
kortfristiga skulder beroende på löptid. Eget kapital är
differensen mellan tillgångar och skulder.

67

Redovisningsprinciper 2017

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen
samt de rekommendationer som Rådet för kommunal
redovisning (RKR) utfärdat vad gäller redovisningen.
Undantaget är redovisning av finansiell leasing och
extra stöd med anledning av flyktingsituationen decem
ber 2015 – statsbidrag för flyktingar. Extra stöd med
anledning av flyktingsituationen bokas upp för de verk
liga kostnader som uppstått under året i kommunen och
kvarvarande bidrag bokförs som en förutbetald intäkt.
I noterna till resultaträkningen lämnas upplysning
om ej uppsägningsbara operationella leasingavtal.
Några leasingobjekt är eventuellt att betrakta som
finansiell leasing enligt RKR 13.2, klassificering pågår.
Nedan lämnas upplysningar om dessa avtal. Finan
siella leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år:
Avgifter (tkr)
– med förfall inom 1 år
– med förfall inom 1–5 år
– med förfall senare än 5 år

2017

2016

1 332 571
0
0

655 621
1 257 190
0

Det totala finansiella leasingbeloppet bedöms vara
mycket lågt i förhållande till totala balansomslutningen
(cirka 0,4 procent) och skulle sannolikt inte påverka en
ekonomisk bedömning av kommunens ställning.
Kommunalskatten har periodiserats enligt
rekommendation nummer 4.2 från RKR. Det innebär
att kommunen i bokslutet för 2017 har bokfört den
definitiva slutavräkningen för 2016 samt en preliminär
slutavräkning för 2017. Den preliminära slutavräkningen
för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL:s) decemberprognos.
Kommunen följer RKR 18.1 vad gäller avgift eller
bidrag till anläggningstillgångar. Investeringsbidrag,
anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar
redovisas från och med 2013 enligt RKR 18.1. De tas
upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över
anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Tidigare
erhållna avgifter eller bidrag ändras inte, utan löper
som nettoavskrivning till avskrivningsperiodens slut.
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Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av
beräknade, procentuella personalomkostnadspålägg i
samband med löneredovisningen enligt SKL:s rekom
menderade nivå.
Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt
RKR:s rekommendation. Pensionsåtaganden som
intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse
i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas
som en avsättning i balansräkningen.
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar.
Tillsammans med skuld till timanställda med
mera för arbete som utförts i december 2017 och upp
lupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden
som en kortfristig skuld.
Anläggningstillgångar – enligt kommunens
redovisningsprinciper bedöms en tillgång där anskaff
ningsvärdet uppgår till ett basbelopp (för närvarande
44,8 tkr) och som är avsedd för stadigvarande bruk
eller innehav vara en anläggningstillgång.
Anläggningstillgångarna värderas till anskaffnings
värde med avdrag för planenliga avskrivningar.
Avskrivningstiden för byggnader och tekniska
anläggningar är 10–50 år samt för maskiner och inven
tarier 3–10 år. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. En
bedömning av anläggningarnas värde görs och i de fall
där anläggningens värde bedöms varaktigt förändrats
görs en justering av det bokförda värdet. För tillgångar
i form av konst, mark och pågående arbeten görs inga
avskrivningar.
Komponentindelning av materiella anläggnings
tillgångar har införts från 2014 för befintliga tillgångar.
För investeringar i nya anläggningar tillämpas kom
ponentindelning och en komponent definieras som en
utgift som är relativt stor i relation till den totala inves
teringen och bedöms ha en avvikande avskrivningstid.
Årligen görs en bedömning av kvarvarande objekt
i anläggningsreskontran om det finns något nedskriv
ningsbehov utifrån att anläggningen inte längre används,
alternativt nyttjas som det var tänkt från början.

Redovisningsprinciper

Kostnadsräntor som hör till redovisningsperioden
har skuldbokförts och belastat periodens resultat.
Exploateringsfastigheter redovisas som
omsättningstillgångar från och med 2009.
Osäkra fordringar, det vill säga kundfordringar
äldre än 6 månader, har värdereglerats.
Den sammanställda redovisningen för koncernen
har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportio
nell konsolidering. Transaktioner och mellanhavanden
mellan kommunen och dotterbolagen har eliminerats

för att ge en rättvisande bild av koncernens totala
ekonomi. I den kommunala koncernen ingår bolag där
kommunen har minst 20 procents inflytande. Kom
munen äger Oreälvens Kraft AB till 35 procent men
inflytandet beräknas inte vara så stort att kommunens
del av företaget ska konsolideras.
Vissa aktier klassificeras som kortfristig placering
då syftet med innehavet är avyttring för att lösa fram
tida pensioner.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för omsorg
Sammanträdesdatum: 2018-03-14

§ 20

OK OMS 2018/00107–1

Patientsäkerhetsberättelse 2017, verksamhet omsorg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta Patientsäkerhetsberättelse 2017 för verksamhet
omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska
riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur
vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på
patientsäkerheten har hanterats.
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under
föregående år

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2017 – verksamhet omsorg

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-14
Dokument nr: OK KS 2018/00091-1, 310

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsen

Lokala trafikföreskrifter - Tätbebyggt område
Sammanfattning av ärendet
Vid översyn av de lokala trafikföreskrifter samt vägmärken som gjorts under
sommaren/hösten 2017 framkom att det fanns stora brister. Som ett första steg i att
rätta upp dessa fel måste vi ordna till den lokala trafikföreskrift om tätbebyggt område,
då den föreskriften är den som ger kommunen bemyndigande att besluta om
föreskrifter och lokala trafikföreskrifter. Den lokala trafikföreskrift om tätbebyggt
område som beslutades den 5 oktober 2011 trädde ikraft först den 14 november 2011,
de flesta av våra föreskrifter har trätt i kraft före detta datum och därmed gäller dessa
inte.
Trafikingenjören har granskat den tidigare lokala trafikföreskrifter och anser att den
bör förändras för att öka kommunens möjlighet att påverka hastigheter samt stopp och
parkering även på vägar som inte är kommunala men inom centrala delar av
kommunen. Den tidigare lokala trafikföreskriften om tätbebyggt område gäller endast
område som ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanelagt område och
tätbebyggt område är två helt olika saker. Tätbebyggt område är områden som har en
stads- eller bykaraktär eller annars därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Det kan
vara bra att utöka tätbyggt område så att det även omfattar våra större byar, såsom
Skattungbyn, Hansjö, Slättberg och Stackmora. Om vi beslutar om att utöka våran
lokala trafikföreskrift kommer detta att innebära att vi bestämmer vilken hastighet som
ska gälla på vägar inom detta område. Som det är idag kan hastigheten variera kraftigt
på sträckor inom dessa byar. För att få en mer trafiksäker miljö där det som trafikant
känns tryggt att förstå vilken hastighet som gäller bör det vara en eller max två olika
hastigheter inom vårat tätbebyggda område (idag gäller 30 km/h, 50 km/h som
lagstadgade gränser). Förändringen ger oss också möjlighet att sätta stopp eller
parkeringsförbud där vi anser att detta behövs t.ex. vid skolor eller liknande områden.

Beslutsunderlag
Trafikförordningen. Underlag från översynen redovisat för utskottet den 27 februari
(OK KS 2018/00045–1, 310), Nytt förslag till lokal trafikföreskrift för tätbebyggt
område (kartbilagor ej klara än)

Förslag till beslut
Vi föreslår att utskottet för samhälle godkänner den nya utformningen av lokala
trafikföreskriften för tätbebyggt område.

Sändlista
-

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef Samhälle
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-01
Dokument nr: OK KS 2018/00045-1, 310

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsen

Resultat efter översyn av föreskrifter utifrån
Trafikförordningen
Sammanfattning av ärendet
Enligt medborgarförslag samt några samtal via telefon så har medborgare haft
synpunkter på skyltning på kommunala vägar och föreskrifter knutna till dessa skyltar.
En översyn av skyltar samt föreskrifter har utförts. Den visar på att det finns allvarliga
brister både i skyltning samt föreskrifter knuta till dessa (av 57 granskade föreskrifter
var 39 bristfälliga av olika allvarlighetsgrad). Många av bristerna är så allvarliga att de
måste åtgärdas skyndsamt.

Beslutsunderlag
Se bifogat dokument från granskningen utfört av Per Öhgren, Trafikkonsult AB.

Förslag till beslut
Trafikingenjören vill med detta tjänsteutlåtande informera kommunstyrelsen om vilka
brister som framkommit. Trafikingenjören vill även informera om att en översyn av
föreskriften om tätbebyggt område kommer att göras och att det kan innebära
förändringar vad gäller omfattningen av hur stort område inom Orsa kommun som ska
bedömas vara tätbebyggt område.

Sändlista

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef Samhälle
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-10-19
Dokument nr: OK KS 2017/00025-2, 861

Verksamhetsområde samhälle
Barbro Fischerström

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om öppettider i Kulturhuset och
anslagstavla vid Kaffestugan/Saluhallen
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren vill att Kulturhuset ska vara öppet någon lördag i månaden, samt att
kommunen sätter upp en anslagstavla i närheten av Kaffestugan och Saluhallen.

Yttrande
Kulturhusets öppettider följer idag bibliotekets öppettider som är måndag till torsdag
10.00 – 18.00 samt fredag 10.00 – 16.00, totalt 38 timmar per vecka. Dessutom är
Kulturhuset öppet för allmänheten i samband med vernissager i Orsa konsthall, eller
vid vissa andra aktiviteter i centrum såsom julmarknaden som arrangerades i
december 2017. Vid vernissager utanför ordinarie öppettid (lördagar) är enbart
konsthallen öppen, medan bibliotekets lånedisk är stängd. Återlämning av lånade
böcker kan göras dygnet runt vid entrén på Kulturhusets baksida.
Verksamheten ser tre scenarier:
 Öppet varje lördag i Kulturhuset inklusive Konsthall och Bibliotek. Detta
kräver minst två personer samt ytterligare personal om det pågår någon
aktivitet i Kulturhuset samtidigt, exempelvis vernissage, barnaktivitet,
julmarknad. Inom befintligt utrymme innebär detta att öppettiderna måste
minska någon vardag.
 Öppet i samband med vernissage i Konsthallen såsom idag. Konsthallen
bemannas av en person vid dessa tillfällen, vilket är i underkant, men om även
biblioteket ska vara öppet behövs ytterligare två personer. Då vernissagerna
sker oregelbundet över året bedömer verksamheten att nyttan av att även
biblioteket har öppet är försumbar, då personer som vill besöka biblioteket
först måste ta reda på om det pågår en vernissage i Konsthallen. Här bedömer
vi att tröskeln blir för hög, och att besökarna uteblir.
 Öppet exempelvis första lördagen i varje månad. Detta kräver minst två
personal. I kombination med tillfällena för vernissager blir detta sannolikt ett
väldigt oregelbundet öppethållande i Kulturhuset, där det ibland blir två
lördagar i rad och ibland flera veckor mellan tillfällena. Detta vore både
olyckligt och ineffektivt.
Sammantaget bedömer jag att det inte är kostnadseffektivt att Kulturhuset har
lördagsöppet i större utsträckning än idag. Det finns inte heller tillräckliga resurser
inom budget för att varaktigt öka öppettiderna.
När det gäller anslagstavlor finns det anslagstavlor på flera platser i Orsa centrum,
bland annat vid Konsum, Kulturhuset (kommunens, sköts av biblioteket),
Missionskyrkan och biografen Röda Kvarn. Jag bedömer därför att behovet av
ytterligare en anslagstavla i centrum är begränsat. För kommunens egen
informationsspridning går vi också successivt över till digitala informationskanaler,
bland annat i kommunhusets foajé och på internet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-10-19
Dokument nr: OK KS 2017/00025-2, 861

Beslutsunderlag
[Löpande text]

Förslag till beslut
Kultur- och fritidschefen föreslår att Utskottet för Samhälle beslutar att
medborgarförslaget lämnas utan bifall i båda frågorna.

Sändlista
[Löpande text]

[Celia Yoshida Ahlin]
Förvaltningschef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 12

OK KS 2017/00025–2

Svar på medborgarförslag om öppettider i Kulturhuset och
anslagstavla vid Kaffestugan/Saluhallen
Beslut
Utskottet för samhälles förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bifall av medborgarförslaget gällande öppettider under lördagar på kulturhuset.
Förslaget gällande anslagstavla vid Kaffestugan/Saluhallen lämnas utan bifall med
motiveringen att behovet av ytterligare en anslagstavla i centrum är begränsat.
Kommunens egen informationsspridning går successivt över till digitala
informationskanaler, bland annat i kommunhusets foajé och på internet.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren vill att Kulturhuset ska vara öppet någon lördag i månaden, samt att
kommunen sätter upp en anslagstavla i närheten av Kaffestugan och Saluhallen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut
Kultur- och fritidschefen föreslår att utskottet för samhälle beslutar att
medborgarförslaget lämnas utan bifall i båda frågorna.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Medborgarförslag öppettider Kulturhuset och anslagstavla
Skyddskod : Allmän handling- skyddat enligt PUL
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-08
Dokument nr: OK KS 2017/00449-2, 311

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om rustning av väg mellan reningsverket
på Bunk och campingen
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag om rustning av vägen från reningsverket på
Bunk till campingen. Området är inte kommunal mark utan ägs av Grönklittsgruppen.
Kommunen bör inte finansiera upprustning av mark som inte är kommunal. Det man
kan göra är att ta upp en dialog med Grönklittsgruppen om området, för att höra hur
de ser på området och om de har några tankar på vad de ska göra med det. I
medborgarförslaget nämner man att det är många turister som vandrar inom detta
område, så det bör ligga i Grönklittsgruppens intresse att göra området attraktivt.

Beslutsunderlag
Det är ingen kommunal mark. Området ägs av Grönklittsgruppen.

Förslag till beslut
Verksamhetsområde Samhälle föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget
med motivering att området inte ägs av kommunen.

Sändlista

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef Samhälle
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Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Medborgarförslag om upprustning av gångväg
Skyddskod : Allmän handling- skyddat enligt PUL

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 11

OK KS 2017/00449–2

Medborgarförslag om rustning av väg mellan reningsverket
på Bunk och campingen
Beslut
Utskottet för samhälles förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat
med motiveringen att området inte ägs av kommunen. Orsa kommun lämnar förslaget
vidare till Grönklittsgruppen för kännedom och eventuell åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 20 oktober 2017 om rustning av vägen från
reningsverket på Bunk till campingen. Området är inte kommunal mark utan ägs av
Grönklittsgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget med motivering att området inte ägs av kommunen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-09-16
Dokument nr: OK KS 2016/00238-1, 048

Service och utveckling
Janne Bäckman

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att ge anställda inom offentlig
förvaltning i Orsa grundläggande kunskaper i att skilja
mellan vetenskap och pseudovetenskap.
Sammanfattning av ärendet
Annika Rullgård har lämnat ett medborgarförslag om att ge anställda inom offentlig
förvaltning grundläggande kunskaper i att skilja mellan vetenskap och
pseudovetenskap.
Förslaget består av tre delar. Att utbilda personal i skillnaden mellan vetenskap och
pseudovetenskap, att träna ungdomar i kritiskt tänkande och att anordna årliga
föreläsningstillfällen i ärendet.
Varje delförslag besvaras separat:
Delförslag 1: Utbilda personal i skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap.
Enskilda har säkert pseudovetenskapliga - och andra – övertygelser som man
medvetet eller omedvetet tar med sig i det dagliga arbetet. Ibland efterfrågas också
sådana insatser av medborgarna.
Det är ledningens uppgift att styra och leda verksamheten och detta ska ske på ett
faktabaserat sätt. Vad enskilda gör och tror ska inte styra verksamhetens arbetssätt.
Det är alltså upp till respektive chef att – när den så finner det påkallat –
uppmärksamma avvikelser och sätta in relevanta åtgärder.
Den nationella lagstiftningen slår också vanligtvis fast att ”vetenskap och beprövad
erfarenhet” ska avgöra t ex vårdval som i följande texter (Våra kursiveringar):
Patientlagen 7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
”1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ
som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med
hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen
framstår som befogat.
Patienten har inte rätt att välja en sådan behandling som kommunen ansvarar för
enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utanför
den kommun inom vilken han eller hon är bosatt, om denna kommun kan erbjuda en
behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Lag (2017:66).”
I skollagen står följande:
”Utformningen av utbildningen
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-09-16
Dokument nr: OK KS 2016/00238-1, 048

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och
aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ”
OBS att det i båda fallen står vetenskaplig grund OCH beprövad erfarenhet, inte
antingen eller.
Inom verksamheten Lärande har man redan tidigare i styrdokumenten poängterat
vikten av ett evidensbaserat arbetssätt.
Kommunen ska ta fram en hållbarhetsstrategi och i det arbetet kan det mycket väl
poängteras av att strategin stöds av vetenskapligt grundade fakta. Det är viktigt att
poängtera att kunskap är en färskvara och att omvärldsbevakning är mycket viktig
inom alla verksamheter.
Delförslag 2: Träna ungdomar i kritiskt tänkande
Skolans uppgift har redan idag som uppgift att lära eleverna att tänka kritiskt.
Liknande projekt har genomförts och ett projektarbete enligt förslaget är fullt möjligt
enligt läroplanen och delförslaget lämnas därför vidare till rektor för beaktande i
planeringen av det pedagogiska arbetet.
Delförslag 3: Anordna föreläsningar i ämnet
Förslaget bör skickas vidare till de i kommunen verksamma studieförbunden som tips.
Kommunanställda – och alla andra kommuninvånare - ska givetvis vara välkomna att
delta i den typ av föreläsningar som föreslås. De verksamheter som känner ett tydligt
behov av insatsen (enligt svaret på delförslag 1) bör uppmana sina anställda att gå på
föreläsningarna.

Beslutsunderlag
Socialtjänstlagen, Patientlagen, Skollagen, kommunala policies, SKL

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Medborgarförslaget med anledning av ovanstående är besvarat.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Annika Rullgård
Chefen för Lärande
Personalkontoret

Henrik Göthberg
T f verksamhetsområdeschef service och utveckling
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Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Medborgarförslag utbildning för anställda
Skyddskod : Allmän handling- skyddat enligt PUL

Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Bilaga 1 - Medborgarförslag om vetenskap kontra pseudovetenskap.pdf
Skyddskod : Allmän handling- skyddat enligt PUL

Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Bilaga 2 - Medborgarförslaget om utbildning i att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap
Skyddskod : Allmän handling- skyddat enligt PUL

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-03-06

§ 21

OK KS 2017/00182-2

Svar på medborgarförslag om utbildning i skillnaden mellan
vetenskap och pseudovetenskap
Beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att en
hållbarhetsstrategi tas fram, delförslaget om att träna ungdomar i kritiskt tänkande
lämnas vidare till rektor för beaktande i planeringen av det pedagogiska arbetet och att
tipsa de i kommunen verksamma studieförbunden om att anordna årliga
föreläsningstillfällen i förmågan att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap.
Förslagen överlämnas till verksamhetsområde lärande och omsorg för beaktande.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att ge anställda inom offentlig
förvaltning grundläggande kunskaper i att skilja mellan vetenskap och
pseudovetenskap. Förslaget består av tre delar. Att utbilda personal i skillnaden mellan
vetenskap och pseudovetenskap, att träna ungdomar i kritiskt tänkande och att
anordna årliga föreläsningstillfällen i ärendet.
I tjänsteutlåtandet föreslås att kommunen ska ta fram en hållbarhetsstrategi och i det
arbetet kan det poängteras att strategin stöds av vetenskapligt grundade fakta.
Skolans uppgift har redan idag som uppgift att lära eleverna att tänka kritiskt.
Liknande projekt har genomförts och ett projektarbete enligt förslaget är fullt möjligt
enligt läroplanen och delförslaget lämnas därför vidare till rektor för beaktande i
planeringen av det pedagogiska arbetet
När det gäller medborgarförslaget att anordna föreläsningar i ämnet så kan detta
skickas vidare till de i kommunen verksamma studieförbunden som tips.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, utredning och utveckling.
Medborgarförslag med bilagor, 2017-05-09.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att en
hållbarhetsstrategi tas fram, delförslaget om att träna ungdomar i kritiskt tänkande
lämnas vidare till rektor för beaktande i planeringen av det pedagogiska arbetet och att
tipsa de i kommunen verksamma studieförbunden om att anordna årliga
föreläsningstillfällen i förmågan att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap.
Förslagen överlämnas till verksamhetsområde lärande och omsorg för beaktande.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-03-06

§ 21

OK KS 2017/00182-2

Svar på medborgarförslag om utbildning i skillnaden mellan
vetenskap och pseudovetenskap
Beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att en
hållbarhetsstrategi tas fram, delförslaget om att träna ungdomar i kritiskt tänkande
lämnas vidare till rektor för beaktande i planeringen av det pedagogiska arbetet och att
tipsa de i kommunen verksamma studieförbunden om att anordna årliga
föreläsningstillfällen i förmågan att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap.
Förslagen överlämnas till verksamhetsområde lärande och omsorg för beaktande.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att ge anställda inom offentlig
förvaltning grundläggande kunskaper i att skilja mellan vetenskap och
pseudovetenskap. Förslaget består av tre delar. Att utbilda personal i skillnaden mellan
vetenskap och pseudovetenskap, att träna ungdomar i kritiskt tänkande och att
anordna årliga föreläsningstillfällen i ärendet.
I tjänsteutlåtandet föreslås att kommunen ska ta fram en hållbarhetsstrategi och i det
arbetet kan det poängteras att strategin stöds av vetenskapligt grundade fakta.
Skolans uppgift har redan idag som uppgift att lära eleverna att tänka kritiskt.
Liknande projekt har genomförts och ett projektarbete enligt förslaget är fullt möjligt
enligt läroplanen och delförslaget lämnas därför vidare till rektor för beaktande i
planeringen av det pedagogiska arbetet
När det gäller medborgarförslaget att anordna föreläsningar i ämnet så kan detta
skickas vidare till de i kommunen verksamma studieförbunden som tips.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, utredning och utveckling.
Medborgarförslag med bilagor, 2017-05-09.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att en
hållbarhetsstrategi tas fram, delförslaget om att träna ungdomar i kritiskt tänkande
lämnas vidare till rektor för beaktande i planeringen av det pedagogiska arbetet och att
tipsa de i kommunen verksamma studieförbunden om att anordna årliga
föreläsningstillfällen i förmågan att skilja mellan vetenskap och pseudovetenskap.
Förslagen överlämnas till verksamhetsområde lärande och omsorg för beaktande.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-06
Dokument nr: OK OMS 2018/00108-2, 132

Verksamhetsområde Omsorg
Mattias Scandola

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag angående boende för
ensamkommande barn/ungdomar under asylprocess
Sammanfattning av ärendet
Anna Åhström och Sanna Mjösberg med flera har den 27 november 2017 lämnat in ett
medborgarförslag med följande förslag till beslut:

Att Orsa kommun låter barn och unga, som blivit uppskrivna i ålder eller på grund av
orimligt lång handläggningstid hunnit fylla 18 år under sin asylprocess, får bo kvar på
sitt boende, alternativt annat ordnat boende lämpligt för unga i Orsa, tills beslutet i
deras asylprocess vunnit laga kraft.

Den 14 december 2017 fattade Orsa kommuns kommunstyrelse beslut om att upplåta
bostäder under perioden fram till den 30 juni 2018 för den grupp ungdomar som tas
upp i medborgarförslaget. Detta boende, EBO, är uppstartat och en boendestödjare är
anställd för att arbeta med ungdomarna. Innan 30 juni 2018 ska samtliga ungdomar ha
fått laga kraftvunna beslut från migrationsverket.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anna Åhström och Sanna Mjösberg m.fl.
Kommunstyrelsens beslut 14 december 2017, §178, Dnr: OMS 2017/00352
Tjänsteskrivelse från tf. omsorgschef Mattias Scandola

Förslag till beslut
Att utskottet för omsorg ska besluta att medborgarförslaget ska ses som besvarat.

Sändlista

Mattias Scandola
Tf. omsorgschef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för omsorg
Sammanträdesdatum: 2018-03-14

§ 21

OK OMS 2018/00108–3

Svar på medborgarförslag angående boende för
ensamkommande barn/ungdomar under arton år
Beslut
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska ses som besvarat med
följande:
Den 14 december 2017 fattade Orsa kommunstyrelse beslut om att upplåta bostäder
under perioden fram till den 30 juni 2018 för den grupp ungdomar som tas upp i
medborgarförslaget. Detta boende, EBO, är uppstartat och en boendestödjare är
anställd för att arbeta med ungdomarna.

Sammanfattning av ärendet
Den 27 november 2017 lämnades ett medborgarförslag med följande förslag till beslut:
Att Orsa kommun låter barn och unga, som blivit uppskrivna i ålder eller på grund
av orimligt lång handläggningstid hunnit fylla 18 år under sin asylprocess, får bo
kvar på sitt boende, alternativt annat ordnat boende lämpligt för unga i Orsa, tills
beslutet i deras asylprocess vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut 14 december 2017, §178, dnr: OK OMS 2017/00352
Tjänsteutlåtande från tf. omsorgschef Mattias Scandola

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att medborgarförslaget ska ses som besvarat.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Medborgarförslag boende ensamkommande barn/ungdomar asylprocess
Skyddskod : Allmän handling- skyddat enligt PUL

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för omsorg
Sammanträdesdatum: 2018-03-14

§ 21

OK OMS 2018/00108–3

Svar på medborgarförslag angående boende för
ensamkommande barn/ungdomar under arton år
Beslut
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska ses som besvarat med
följande:
Den 14 december 2017 fattade Orsa kommunstyrelse beslut om att upplåta bostäder
under perioden fram till den 30 juni 2018 för den grupp ungdomar som tas upp i
medborgarförslaget. Detta boende, EBO, är uppstartat och en boendestödjare är
anställd för att arbeta med ungdomarna.

Sammanfattning av ärendet
Den 27 november 2017 lämnades ett medborgarförslag med följande förslag till beslut:
Att Orsa kommun låter barn och unga, som blivit uppskrivna i ålder eller på grund
av orimligt lång handläggningstid hunnit fylla 18 år under sin asylprocess, får bo
kvar på sitt boende, alternativt annat ordnat boende lämpligt för unga i Orsa, tills
beslutet i deras asylprocess vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut 14 december 2017, §178, dnr: OK OMS 2017/00352
Tjänsteutlåtande från tf. omsorgschef Mattias Scandola

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att medborgarförslaget ska ses som besvarat.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-26
Dokument nr: OK KS 2016/00246-3, 025

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Helene Grapenson

Svar på motion om kompetensförsörjning
Sammanfattning av ärendet
Det är helt klart så att vi står inför stora utmaningar att klara kompetensförsörjningen i
Orsa kommun. Vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla
kompetens är en avgörande framgångsfaktor. Konkurrensen om den bästa
kompetensen är stor och det gäller för Orsa kommun att uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare om vi ska lyckas. Delar av att vara attraktiv är traditionellt frågor som rör
utvecklingsmöjligheter, lön och anställningsvillkor. Kommande generationer har delvis
andra värderingar än dagens, och därför är det viktigt att ständigt se över vad som
uppfattas som attraktivt av dem vi vill attrahera.
Andra starkt påverkande faktorer finns i omvärlden och handlar t ex om demografi,
politiska beslut och konjunkturen på arbetsmarknaden.
För att få en bra bild av vilka utmaningar vi kommer att stå inför har vi därför påbörjat
arbetet med att uppdatera vår kompetensförsörjningsstrategi som vi upprättat i
samarbete med Mora och Älvdalen, med syfte att säkerställa att det är balans mellan
verksamhetens behov och tillgången på kompetens. En lärkonferens, lik den som
genomfördes hösten 2013 med politiker och ledningsgrupper i de tre kommunerna
planeras.
Utöver detta pågår projektet ”Lyfta Orsa, där vi genom att förbättra kommunikation,
ledarskap/medarbetarskap, samarbete/samverkan och bringa ordning och reda strävar
efter att bli en effektiv och attraktiv kommun, inte bara för de anställda utan även för
de boende och kommunens företagare.
Ytterligare en aktivitet som pågår är projektet ”Heltid som norm”, vilken kan medföra
att vi får ut mer resurser per anställd medarbetare inom kommunals avtalsområde.
Personalomsättningen på Orsa kommun var 2017 11,35%, vilket får anses som ganska
normalt. Enligt statskontorets redogörelse för offentlig sektor brukar omsättningen
totalt pendla mellan 10 till 13 %. Den största omsättningen i Orsa skedde på
verksamhetsområde Lärande, där den var på 16,84 %.

Beslutsunderlag
Kompetensförsörjningsstrategi 2014 - 2022.
Motion, september 2016.

Förslag till beslut
Motionen om kompetensförsörjning anses bifallen genom de projekt som pågår samt
det arbete som pågår med kompetensförsörjningsstrategin.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Dokument nr: OK KS 2016/00246-3, 025

Sändlista
Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Personalkontoret

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef
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Orsa 2016-09-12

Socialdemokraterna Orsa

Motion om kompetensförsörjningen i Orsa kommun

Hela Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Utmaningarna har
redan börjat och kommer att bli än större framöver. Många yrken i kommunerna har redan nu brist
på arbetskraft och det kommer att öka allt mer framöver. För att nämna några exempel på bristyrken
i kommunen har vi undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare och förskollärare.
Chefer på olika positioner är ett annat område där vi av erfarenhet vet att vi har svårt att rekrytera. I
ett sådant läge är det oerhört viktigt att Orsa kommun planerar och agerar för att klara utmaningen
för kommunens del. Vi har en situation där allt fler medarbetare i kommunen säger upp sig på egen
begäran. Det är en utveckling som måste vändas. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare både för
de som redan är anställda och för att kunna få nya medarbetare till oss.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att det snarast görs en utredning där vi tar fram orsakerna till att uppsägningarna på egen
begäran ökar så drastiskt i Orsa kommun.
- Att vi utifrån den utredningen tar fram en plan för hur vi i Orsa kommun kan bli bättre på
att behålla de medarbetare som redan arbetar hos oss.
- Att den kompetensförsörjningsplan som togs fram tidigare, återaktualiseras, ses över och
genomförs.
Marie Olsson
Magnus Bjurman
Gunilla Elings Friberg
Hans-Göran Olsson
Anders Rosell
Pia Ström
Abdirahman Nur
Hans Sternbro
Socialdemokraterna i Orsa

Socialdemokraterna Orsa
Dalagatan 12
794 30 ORSA

orsa@socialdemokraterna.se
orsa@socialdemokraterna.se
www.facebook.com/socialdemokraternaorsa

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-03-06

§ 15

OK KS 2016/00246-3

Svar på motion om kompetensförsörjning
Beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra förslag besvarade genom de
projekt som pågår för att bli en effektiv och attraktiv kommun och det svar som
redovisats om uppsägningar. Kommunfullmäktige bifaller det sista förslaget om att

tidigare antagen kompetensförsörjningsstrategi återaktualiseras och genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion om
kompetensförsörjning med tre förslag; att det snarast görs en utredning som visar på
orsakerna till att uppsägningarna på egen begäran ökar, att utifrån den utredningen ta
fram en plan för hur Orsa kommun kan bli bättre på att behålla de medarbetare som
redan arbetar här och slutligen att den kompetensförsörjningsplan som togs fram
tidigare, återaktualiseras, ses över och genomförs.
I tjänsteutlåtandet beskrivs att Orsa kommun står, precis som många andra
kommuner, inför stora utmaningar att klara kompetensförsörjningen. För att få en bild
av framtida utmaningar har kommunen därför påbörjat arbetet med att uppdatera vår
kompetensförsörjningsstrategi. Utöver detta pågår projektet ”Lyfta Orsa”, som syftar
till att bli en effektiv och attraktiv kommun, inte bara för de anställda utan även för de
boende och kommunens företagare. Ytterligare en aktivitet som pågår är projektet
”Heltid som norm”, vilken kan medföra att kommunen får ut mer resurser per anställd
medarbetare inom Kommunals avtalsområde.
Personalomsättningen på Orsa kommun var 2017 11,35%, vilket får anses som ganska
normalt. Enligt Statskontorets redogörelse för offentlig sektor brukar omsättningen
totalt pendla mellan 10 - 13 %. Den största omsättningen i Orsa skedde på
verksamhetsområde Lärande med 16,84 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-02-26.
Motion, september 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen om kompetensförsörjning anses bifallen
genom de projekt som pågår samt det arbete som pågår med kompetensförsörjningsstrategin.

Yrkanden
Håkan Yngström (C) yrkar att motionens första och andra förslag anses besvarade
genom de projekt som pågår för att bli en effektiv och attraktiv kommun och det svar
som redovisats om uppsägningar. Vidare yrkar Håkan Yngström bifall till det sista

förslaget om att tidigare antagen kompetensförsörjningsstrategi återaktualiseras och
genomförs.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-03-06

Anders Rosell (S) yrkar att samtliga förslag i motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Håkan Yngströms yrkande och Anders Rosells
yrkande och finner att utskottet bifaller det förstnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (20)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-03-06

§ 15

OK KS 2016/00246-3

Svar på motion om kompetensförsörjning
Beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra förslag besvarade genom de
projekt som pågår för att bli en effektiv och attraktiv kommun och det svar som
redovisats om uppsägningar. Kommunfullmäktige bifaller det sista förslaget om att

tidigare antagen kompetensförsörjningsstrategi återaktualiseras och genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion om
kompetensförsörjning med tre förslag; att det snarast görs en utredning som visar på
orsakerna till att uppsägningarna på egen begäran ökar, att utifrån den utredningen ta
fram en plan för hur Orsa kommun kan bli bättre på att behålla de medarbetare som
redan arbetar här och slutligen att den kompetensförsörjningsplan som togs fram
tidigare, återaktualiseras, ses över och genomförs.
I tjänsteutlåtandet beskrivs att Orsa kommun står, precis som många andra
kommuner, inför stora utmaningar att klara kompetensförsörjningen. För att få en bild
av framtida utmaningar har kommunen därför påbörjat arbetet med att uppdatera vår
kompetensförsörjningsstrategi. Utöver detta pågår projektet ”Lyfta Orsa”, som syftar
till att bli en effektiv och attraktiv kommun, inte bara för de anställda utan även för de
boende och kommunens företagare. Ytterligare en aktivitet som pågår är projektet
”Heltid som norm”, vilken kan medföra att kommunen får ut mer resurser per anställd
medarbetare inom Kommunals avtalsområde.
Personalomsättningen på Orsa kommun var 2017 11,35%, vilket får anses som ganska
normalt. Enligt Statskontorets redogörelse för offentlig sektor brukar omsättningen
totalt pendla mellan 10 - 13 %. Den största omsättningen i Orsa skedde på
verksamhetsområde Lärande med 16,84 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-02-26.
Motion, september 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen om kompetensförsörjning anses bifallen
genom de projekt som pågår samt det arbete som pågår med kompetensförsörjningsstrategin.

Yrkanden
Håkan Yngström (C) yrkar att motionens första och andra förslag anses besvarade
genom de projekt som pågår för att bli en effektiv och attraktiv kommun och det svar
som redovisats om uppsägningar. Vidare yrkar Håkan Yngström bifall till det sista

förslaget om att tidigare antagen kompetensförsörjningsstrategi återaktualiseras och
genomförs.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 2018-03-06

Anders Rosell (S) yrkar att samtliga förslag i motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Håkan Yngströms yrkande och Anders Rosells
yrkande och finner att utskottet bifaller det förstnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-06
Dokument nr: OK OMS 2018/00106-2, 029

Verksamhetsområde Omsorg
Mattias Scandola

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående utökning av tjänsteomfattning för
MAS
Sammanfattning av ärendet
Hans Sternbro (s) har inkommit med en motion angående tjänsteomfattningen för
medicinskt ansvarig sjuksköterska i Orsa kommun. Hans Sternbro (s) yrkar ”att
tjänsteomfattningen utökas från 50% till 100%”.
Inom Orsa kommun så är nuvarande MAS:ens grundanställning 100%. Dock så ingår
MAR-ansvar (rehab) och boendeansvar i tjänsten. Boendeansvaret håller på att plockas
bort från MAS under våren 2018.
Även om MAS:ens tjänsteomfattning är 100% så finansieras 25% av tjänsten av de så
kallade Löfvenpengarna. Dessa pengar upphör i december 2018 och frågan om fortsatt
finansiering av MAS kommer att komma upp inom ramen för kommunens
budgetprocess.

Beslutsunderlag
Motion från Hans Sternbro (s)
Tjänsteskrivelse från tf. omsorgschef Mattias Scandola

Förslag till beslut
Att Utskottet för omsorg beslutar att se motionen som besvarad och tar upp frågan om
MAS:ens finansiering efter att Löfvenpengarna tar slut i december 2018 inom ramen
för kommunens budgetarbete.

Sändlista
[Löpande text]

[Ange förvaltningschefens Förnamn Efternamn]
Förvaltningschef

1(1)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för omsorg
Sammanträdesdatum: 2018-03-14

§ 22

OK OMS 2018/00106–2

Svar på motion angående utökning av tjänsteomfattning för
MAS
Beslut
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att se motionen som besvarad och tar upp frågan om
medicinskt ansvarig sjuksköterskas finansiering efter att det tidsbegränsade
statsbidraget på 25 % tar slut i december 2018 inom ramen för kommunens
budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Hans Sternbro (S) har inkommit med en motion angående tjänsteomfattningen för
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Orsa kommun.
Nuvarande MAS grundanställning är 100%. Dock ingår MAR-ansvar (rehabilitering)
och boendeansvar i tjänsten. Boendeansvaret håller på att plockas bort från MAS under
våren 2018.

Beslutsunderlag
Motion från Hans Sternbro (S)
Tjänsteutlåtande från tf. omsorgschef Mattias Scandola

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att se motionen som besvarad och tar upp frågan om
MAS finansiering efter att Löfvénpengarna tar slut i december 2018 inom ramen för
kommunens budgetarbete.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion om utökning av tjänsteomfattningen för MAS (Medicinskt
ansvarig sjuksköterska)
På kommunstyrelsens sammanträde 22 januari fick KS en gedigen föredragning
av kommunens ledningssystem inkl. MAS:ens omfattande arbetsuppgifter.
Arbetet med ett system för ledning och styrning inom vård- och omsorg i vår
kommun har haltat och inte fått reell förankring och betydelse i den vardagliga
verksamheten. Sedan 2016 och nuvarande MAS:ens arbete kan vi ändå säga att
arbetet med att se över och skapa, förbättra rutiner och processer har kommit
igång och snöbollen rullar.
Ett aber i sammanhanget är att tjänsteomfattningen är halvtid och risken kan
också då vara att vi förlorar en engagerad och entusiastisk kraft. Jag ser
dessutom en utökning av tjänsten som en investering i det kvalitetshöjande
arbetet.
Mitt förslag är att vi utökar MAS:ens tjänsteomfattning motsvarande heltid
Jag yrkar på:
att tjänsteomfattningen utökas från 50 % till !00 %
Orsa 2018 01 23
Hans Sternbro
Vice ordförande omsorgsutskottet

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-05
Dokument nr: OK LÄR 2018/00053-4, 600

Verksamhetsområde lärande
Mattias Scandola

Kommunstyrelsen

Svar på remisser från skolinspektionen gällande ansökan om
nya gymnasieutbildningar 2018
Sammanfattning av ärendet
Innan skolinspektionen fattar beslut om att ge fristående verksamheter tillstånd eller ej
så ska närliggande kommuner yttra sig i frågan. Ärendena Dnr 37-2018:786, 372018:1139 och 37-2018:1187 rör fristående gymnasieskolor i Falun och Mora.
2016 och 2017 valde Orsa kommun att inte svara på remisserna alternativt att ansluta
sig till gymnasienämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Remissförfrågningar från skolinspektionen
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Mattias Scandola.

Förslag till beslut
Att Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ansluta sig till
gymnasienämndens remissyttranden. I de fall gymnasienämnden avstår från att yttra
sig avstår även Orsa kommun att yttra sig.

Sändlista
-

Mattias Scandola
Verksamhetschef Lärande

1(1)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för lärande
Sammanträdesdatum: 2018-03-15

§ 10

OK LÄR 2018/00053–4

Svar på remisser från Skolinspektionen gällande ansökan om
nya gymnasieutbildningar 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås ansluta sig till den gemensamma gymnasienämndens
remissyttranden till Skolinspektionen angående ansökningar från fristående
gymnasieskolor, remiss dnr 37–2018:786, dnr 37–2018:793, dnr 37–2018:1139, dnr
37–2018:1187, dnr 32–2018:884, dnr 32–2018:1404 samt dnr 32–2018:1398.
I de fall gemensamma gymnasienämnden avstår från att yttra sig avstår även Orsa
kommun att yttra sig.

Sammanfattning av ärendet
Innan skolinspektionen fattar beslut om att ge fristående verksamheter tillstånd eller ej
ska närliggande kommuner yttra sig i frågan. Ärendena dnr 37–2018:786, 37–
2018:793, 37–2018:1139 och 37–2018:1187 rör fristående gymnasieskolor i Falun och
Mora. Ytterligare tre remisser har tillkommit efter att tjänsteutlåtandet skrivits, dnr
32–2018:884, dnr 32–2018:1404 samt dnr 32–2018:1398
2016 och 2017 valde Orsa kommun att inte svara på remisserna alternativt att ansluta
sig till gemensamma gymnasienämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Remissförfrågningar från skolinspektionen
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Mattias Scandola.

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att besluta att ansluta sig till
gymnasienämndens remissyttranden. I de fall gymnasienämnden avstår från att yttra
sig avstår även Orsa kommun att yttra sig.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för lärande
Sammanträdesdatum: 2018-03-15

§ 10

OK LÄR 2018/00053–4

Svar på remisser från Skolinspektionen gällande ansökan om
nya gymnasieutbildningar 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås ansluta sig till den gemensamma gymnasienämndens
remissyttranden till Skolinspektionen angående ansökningar från fristående
gymnasieskolor, remiss dnr 37–2018:786, dnr 37–2018:793, dnr 37–2018:1139, dnr
37–2018:1187, dnr 32–2018:884, dnr 32–2018:1404 samt dnr 32–2018:1398.
I de fall gemensamma gymnasienämnden avstår från att yttra sig avstår även Orsa
kommun att yttra sig.

Sammanfattning av ärendet
Innan skolinspektionen fattar beslut om att ge fristående verksamheter tillstånd eller ej
ska närliggande kommuner yttra sig i frågan. Ärendena dnr 37–2018:786, 37–
2018:793, 37–2018:1139 och 37–2018:1187 rör fristående gymnasieskolor i Falun och
Mora. Ytterligare tre remisser har tillkommit efter att tjänsteutlåtandet skrivits, dnr
32–2018:884, dnr 32–2018:1404 samt dnr 32–2018:1398
2016 och 2017 valde Orsa kommun att inte svara på remisserna alternativt att ansluta
sig till gemensamma gymnasienämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Remissförfrågningar från skolinspektionen
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Mattias Scandola.

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att besluta att ansluta sig till
gymnasienämndens remissyttranden. I de fall gymnasienämnden avstår från att yttra
sig avstår även Orsa kommun att yttra sig.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-06
Dokument nr: OK KS 2018/00082-1, 250

Verksamhetsområde samhälle
Elin Djus

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark
Sammanfattning av ärendet
För att bidra till en positiv utveckling av Orsa kommun krävs effektiva och transparenta
rutiner för köp, försäljning och upplåtelse av mark. Idag saknas det en övergripande
skriftlig policy/riktlinje för detta och försvårar därmed handläggningen av
förfrågningar om markköp m.m. Syftet med riktlinjerna är att klargöra de rutiner och
regler som gäller när Orsa kommun köper, säljer och upplåter mark.
Verksamhetsområde Samhälle ansvarar för att vid behov revidera och komplettera
riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 – förslag till riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark

Förslag till beslut
Anta förslaget till riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark.

Sändlista
[Löpande text]

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef

1(1)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 2018-03-20

§ 21

OK KS 2018/00082–1

Riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till riktlinjer för köp, försäljning och
upplåtelse av mark.

Sammanfattning av ärendet
För att bidra till en positiv utveckling av Orsa kommun krävs effektiva och transparenta
rutiner för köp, försäljning och upplåtelse av mark. Idag saknas det en övergripande
skriftlig riktlinje för detta och försvårar därmed handläggningen av förfrågningar om
markköp m.m. Syftet med riktlinjerna är att klargöra de rutiner och regler som gäller
när Orsa kommun köper, säljer och upplåter mark.
Verksamhetsområde samhälle ansvarar för att vid behov revidera och komplettera
riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 – förslag till riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark

Förslag till beslut
Anta förslaget till riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 2018-03-20

§ 21

OK KS 2018/00082–1

Riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till riktlinjer för köp, försäljning och
upplåtelse av mark.

Sammanfattning av ärendet
För att bidra till en positiv utveckling av Orsa kommun krävs effektiva och transparenta
rutiner för köp, försäljning och upplåtelse av mark. Idag saknas det en övergripande
skriftlig riktlinje för detta och försvårar därmed handläggningen av förfrågningar om
markköp m.m. Syftet med riktlinjerna är att klargöra de rutiner och regler som gäller
när Orsa kommun köper, säljer och upplåter mark.
Verksamhetsområde samhälle ansvarar för att vid behov revidera och komplettera
riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Bilaga 1 – förslag till riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark

Förslag till beslut
Anta förslaget till riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Riktlinjerför köp, försäljningoch upplåtelseav mark
1.1 Inledning
För att bidra till en positiv utvecklingav Orsakommunkrävseffektiva och transparentarutiner för
köp, försäljningoch upplåtelseav mark. Idagsaknasdet en övergripandeskriftlig riktlinje för detta
och försvårardärmedhandläggningenav förfrågningarom markköpm.m.
Verksamhetsområde
Samhälleansvararför att vid behovrevideraoch kompletterariktlinjerna.

1.2 Syftemed riktlinjerna
Syftet med riktlinjerna är att klargörade rutiner och regler som gäller när Orsakommunköper, säljer
och upplåter mark. Genomatt kunnahantera förfrågningarpå ett effektivt och tydligt sätt vill
kommunenstimulerapositiv utvecklingav Orsakommun.

1.3 Avgränsning
Riktlinjernaomfattar enbart fastighetersom ägsav Orsakommun.
Riktlinjer för skötselav kommunensmark och anläggningarsåsomskog,grönytor, vägar,
fritidsanläggningar
, byggnaderpå ofri grund m.m. redovisasi ett separatdokument.
Riktlinjer för exploateringsavtalredovisasi ett separatdokument.Exploateringsavtalanvändsi de fall
när markenägsav någonannanän kommunen,observeraskillnadenjämfört med
markanvisningsavtal.

2. Kommunensmarkinnehav
2.1 Syftemed kommunensmarkinnehav
Kommunenskaförvalta sitt fastighetsinnehavpå ett långsiktigt hållbart sätt och bidra till en positiv
utvecklingav kommunen.
Kommunenägertätortsnäramark för att säkerställaatt medborgarehar tillgång till skogoch mark
för rekreation.
Kommunenägermark för att få ökad kontroll på samhällsutbyggnad.
Om kommunenägermarken
ökar förutsättningarnaför att säkerställasamhällsviktiginfrastruktur.
Kommunenskakunnaerbjudabytesobjektför att kunnaförvärvaandrafastighetermed ett
strategisktläge.

2.2 Utgångspunkterför kommunensmarkinnehav
Kommunensmarkreservbör ha en omfattning och en belägenhetsom ger kommunenmöjlighet att
nå politiskamål. Översiktsplanen
, eventuelldetaljplanoch andraav kommunenantagna
styrdokumentutgör vägledandei bedömningenom ett områdeär aktuellt för kommunenatt sälja
eller köpa.
Kommunenskasträvaefter att förvärvamark i tätortsnäraområdensom går att utvecklaför
bostads-, industri-, handels-, fritids- och rekreationsändamåloch andra allmännaintressen.
Utgångspunkterför vad som är aktuellt att förvärvaframgår av ovan och i avsnitt 2.1. Vid behovkan
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frågor om markförvärvtas upp för samrådmed utskottet för samhälleinnan kommunengår vidare
med att träffa en överenskommelseom köp.
Markbyten som enbart resulterari att arronderingenförbättras genomförsinte av kommunenom
inte särskildaskäl för detta finns. Kommunenskainte vara aktiv i att utöka sitt innehavav skogsmark
om inte skogsmarkenär sådansom går att exploateraför andraändamål.Kommunens
ställningstagandei fråga om en omarronderingredovisasinte i detta dokument.
Kommunenskaendastavyttra mark för att skapautveckling.Mark skainte säljasutan motprestation
i form av byten eller byggande.Kommunenkan i strategisktviktigaområdenvillkora förvärv av mark
med återgångsvillkorom inte planeradbebyggelsepåbörjasinom en visstid. Med påbörjad
bebyggelseavsesinte bara förberedandeåtgärder, som t.ex. framdragningav vatten och avloppsamt
grusbädd, utan det krävsatt egentligabyggnadsåt
gärderpåbörjatssom t.ex. grundkonstruktionen.

3. Köpav mark
3.1 Initiering av markköp
Kommunenkan självinitiera ett markförvärv.Om kommunalabolagser att markförvärvkrävsför att
säkerställakommunalinfrastruktur kan frågantas upp med avdelningenför Infrastruktur som
berederärendet.Kommunenskai större utsträckningarbeta för att inkluderamedborgarei
utvecklingenav Orsaför att veta vad som behöverförbättras.
Frågankan även kommafrån en fastighetsägaresom vill säljamark till kommunen.Kommunenfår då
i varje enskilt fall avgöraom det är aktuellt att köpa markenutifrån riktlinjerna i detta dokument
samt om begärdersättningför markenär skälig.

3.2 Handläggningsrutin
Ärendenskadokumenteras,oavsettom det gällerett genomfört markköpeller om man avböjt
markköp.För att underlätta framtida sökningarbör ett ärendeper förfråganläggasupp i diariet.
Beslutsom tas på delegationskaredovisas för utskottet för samhälleoch kommunstyrelsen,s.k.
delegationsbeslut.Inom Orsakommunär Orsaförsamlingutpekadsom ett omarronderingsområde,
detta innebäratt tillstånd måstesökashos länsstyrelsenför att kunnagenomföraett köp.

4. Försäljningav mark
4.1 Regelverkoch markprissättning
Lagenom offentlig upphandlingär inte tillämplig i sambandmed kommunensmarköverlåtelser.
Kommunen har att beaktakommunallageni vilken det bl.a. ingår ett förbud att ge understödtill
enskildutan stöd av lag, likställighetsprincipen
, samt förbud att ge individuellt inriktat näringslivsstöd
om det inte föreliggersynnerligaskälför det. Enligtkommunallagenär stöd till enskildnäringsidkare
inte tillåtet, utom då synnerligaskälföreligger,och en överlåtelseav mark under marknadsprisär
därför som huvudregelotillåtet. Vidarekan en försäljningunder marknadsprisocksåutgöra ett
olagligt statsstöd enligt EU:sstatsstödsregler
. Om marknadsprisetinte är känt kan flera olika metoder
användasför att fastställadetta beroendepå vad som skasäljas.Prisnivånansesvar känd om marken
har värderatsav en auktoriseradoberoendevärderingsmaneller om det i området finns jämförbara
referensobjekt.Om marknadsvärdesnivån
i ett områdeär svårbedömdbör försäljningalltid ske
genomanbudsförfarande.
4

ORSAKOMMUN

Dnr: OKKS2018/00082

Mot bakgrundav redovisaderegler finns det ett mycketbegränsatutrymme för att ha någonannan
princip för sin markprissättningän att markenskaöverlåtastill sitt marknadsvärde.Här kan dock
tilläggasatt marknadsvärdetnaturligtvispåverkasav vilka krav kommunenuppställerför sin
försäljning,t.ex. vem som skavara huvudmanför gator och vägareller på vissandel hyresrätter.
Riktlinjerom försäljningav kommunalmark skainnehållaprinciper för markprissättningoch
kommunenskatydliggörapå vilket sätt man avseratt säkerställaatt mark inte försäljsunder
marknadspriset. För att mark inte skasäljasunder marknadspriskan försäljningskepå de sätt som
angesi avsnitt 4.4.
Enligtlagen(2014:899)om riktlinjer för kommunalamarkanvisningarskaen kommunanta riktlinjer
för markanvisningom markanvisningsavtal
används.Riktlinjernaskainnehållakommunens
utgångspunkteroch mål för överlåtelsereller upplåtelserav markområdenför bebyggelse,
handläggningsrutineroch grundläggandevillkor för markanvisningsamt principer för
markprissättning.

4.2 Initiering av försäljning
I normalfallet initieras en markförsäljningav kommunensegnabehovav verksamhetslokalisering
eller kommunensplaner för utvecklingav ny eller befintlig bebyggelse.Enmarkförsäljningkan ske
med eller utan markanvisningsavtal.
Enfastighetsägarekan ävenfråga om det är möjligt att köpa mark av kommunen.Kommunenfår då i
varje enskilt fall avgöraom det är aktuellt att säljamark utifrån riktlinjerna i detta dokument.Önskar
en fastighetsägareförvärvamark av kommunenbör ävenett förslagtill markbytelämnasvid samma
tillfälle. Försäljningutan motprestationfår bara skeundantagsvis.

4.3 Innanförsäljning
Kommunenskaalltid innan försäljningutreda möjlighetenatt ändra användningssätti syfte att få ett
ökat värdepå markområdet.Samrådkan då skemed Stadsbyggnadsförvaltn
ingen.Kommunenska
även ta fram gällandeinformation om var vatten-, avlopp-, el-, tele- och fiberledningarfinns,
anslutningspunkter,vilka anslutningsavgiftersom tillkommer, vägoch övrig information av vikt. Om
fastighetensom skasäljasbelastasav allmännaanläggningarsom inte kan flyttas, skaavtalsservitut
skrivasinnan försäljningsker. Innanförsäljninggenomförsskadärför ett ärendelyftas internt inom
avdelningenför Infrastruktur samt skickasför samrådtill övrigakommunalabolag.

4.4 Olikametoder för försäljning
4.4.1 Anbud
Anbudsförfarandegynnarkonkurrensen.Vid anbudsförfarandeframgårde förutsättningaroch krav
som gäller för det aktuellamarkområdeti ett programsom tas fram av kommunen.Programmet
annonserasi för ändamåletlämpligamedier och på kommunenshemsida.I programmetskadet
framgåhuruvidakommunenavseratt tecknaett markanvisningsavtal,
en beskrivningav området,
vad gällandedetaljplantillåter för bebyggelse,infrastruktur samt övrig information som kan ha
betydelse.Det skaävenframgåhur anbudetskalämnastill kommunenoch vad som minst ska
framgåav anbudet.Anbudkan ocksåi vissafall avseidéer om utformning och användningsom kan
liggatill grund för markanvisningsavtal.
En arbetsgruppmed tjänstemänutvärderarsedaninkomna
anbud samt rekommenderaren köparetill kommunstyrelsen.
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Om en detaljplanredan är antagenoch förutsättningarnaär klara skabyggherrenfölja
bestämmelsernai detaljplanen.I dessafall behövsinte markanvisningsavtal
utan ett
marköverlåtelseavtalkan tecknasdirekt. I sambandmed att ett marköverlåtelseavtalundertecknas
övergåräganderättentill köparen,till skillnadmot ett markanvisningsavtal
som enbart avseren
option till köp av mark.
Kommunenförbehållersig fri prövningsrättav inkomnaanbud och har ävenrätt att förkastasamtliga
inkomnaanbudutan ersättningsskyldighettill anbudsgivaren.

4.4.2 Direktanvisning
Direktanvisninganvändst.ex. när det endastfinns en intressentsom är aktuell, när det finns
uppenbarafördelar att samordnaen utbyggnad,när kommunenhar mycketprojektspecifikakrav,
när kommunenvill tillgodoseett särskiltetableringsönskemål
(t.ex. innovativt bostadsprojekteller en
företagsetablering),när markanvisningeningår i markbytesaffäreller när markanvisningenbidrar till
ökad mångfaldavseendeaktörer på bostadsmarknadeneller upplåtelseformerinom ett
bostadsområde.Direktanvisninganvänds såledesinte i normalfallet utan bara när det finns särskilda
skäloch förutsättningarför detta. Om en byggherreinkommermed ett förslagtill etableringprövar
kommunstyrelsengenomförbarheten och om förutsättningarnafinns för en direktanvisningenligt
ovan. Kvaliténpå förslagetär avgörandeför handläggningstiden.

4.4.3 Markanvisningstävling
Markanvisningstävling
användsnär platseneller ändamåletså kräver.Dennametod kan vara lämplig
där arkitektur, nytänkande,teknikutvecklingeller utmanandelokalaförutsättningartillsammansmed
ekonomiär viktiga aspekter.Ett programtas fram av kommunensom beskriverförutsättningaroch
kriterierna för bedömningen.Programmetoch eventuellaandrahandlingarannonserassedani för
ändamåletlämpligamedier och på kommunenshemsida.Byggherrarkan då lämnain anbudutifrån
de förutsättningarsom angesi programmet.
Ett tävlingsförfarandeliknar ett anbudsförfarande,men kommunenkan vid en tävling krävamer
omfattande och detaljrika förslagpå utformning av bebyggelseoch andraaspekterfrån
byggherrarna.Det kan i sin tur ge större möjligheter till unik och annorlundabebyggelse.Vidarekan
flera krav viktasdär arkitektur och pris kan förekommamen ävenandra krav, t.ex. ekologiskaoch
socialhållbarhet.
Kommunenskadärefter, utifrån de förutbestämdakriterierna, utse en vinnareav tävlingensom
tilldelas markanvisningen.Enarbetsgruppmed tjänstemänutvärderarinkomnaförslagoch
rekommenderarsedanköparetill kommunstyrelsen.Enmarkanvisningstävling
kan ske bådeinnan
och efter det att en detaljplanär antagen.

4.4.4 Försäljningav villatomter
Orsakommunhar ingentomtkö för enskilt byggande.Enskildatomter för bostadsändamålsäljsvia
mäklarepå den öppnamarknaden.Lämpligtutgångsprisbestämsoch tomten läggsut för försäljning.
Om tomten inte säljsunder anbudstidenpublicerasden på kommunenshemsidamed ett bestämt
försäljningspris.Kommunenbör sedanaktualitetsprövaförsäljningsprisetårligenalternativt plocka
bort tomten från försäljningom inget intressefinns. I köpekontraktför villatomter skakrav ställaspå
att tomten skabebyggas.Detta innebäratt inom två år skabyggnationpå tomten ha påbörjats.Med
påbörjadbebyggelseavsesinte bara förberedandeåtgärder,som t.ex. framdragningav vatten och
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avloppsamt grusbädd,utan det krävsatt egentligabyggnadsåtgärder
påbörjatssom t.ex.
grundkonstruktion.

4.5 Handläggningsrutiner
och grundläggandevillkor för försäljningoch markanvisning
4.5.1Handläggningsrutin
Ärendenskadokumenteras,oavsettom det gälleren genomförd försäljningeller om man avböjt en
försäljning. För att underlätta framtida sökningarbör ett ärendeper förfråganläggasupp i diariet.
Beslutsom tas på delegationskaredovisasför utskottet för samhälleoch kommunstyrelsen,s.k.
delegationsbeslut.
Det är kommunstyrelsensom beslutarom försäljningoch köp av mark samt markanvisning.I de fall
ett programskatas fram innan försäljningär det kommunstyrelsensom godkännerprogrammet.
Vissaärendenrörandeöverlåtelseoch förvärv av fast egendomär delegeradetill utskottet för
samhälleoch tjänstemäninom samhälle.Handläggningav ärendengörsinom avdelningenför
Infrastruktur inom verksamhetsområdeSamhälle.Vid behovskasamrådskemed övrigakommunala
förvaltningaroch bolagsom kan tänkasberörasav projektet, se särskiltom infrastruktur i avsnitt 4.3.

4.5.2Valav försäljningsmetodoch tilldelning
Det är kommunstyrelsensom avgörfrån fall till fall vilken försäljningsmetodsom skaanvändasoch
beslutarsedanom försäljningsmetod. Utvärderingav förslag,anbudoch tävlingsbidragkommer att
ta sin utgångspunkti kriterierna nedan.Dessakan specificerasoch kompletterasberoendepå projekt
och området. I programmetinför inbjudantill anbudeller markanvisningskadet framgåvilka
urvalskriteriersom kommunenanvändersig av. I vissafall behöverinte fråganom försäljningsmetod
tas upp med kommunstyrelsen.Det gällerbl.a. vid försäljningav enskildabostadsfastigheter.Dessa
säljsgenommäklarepå den öppna marknadenoch garanterasdärmedatt försäljastill
marknadsmässigt
pris.
Markpris
Kommunensäljermark till marknadsmässiga
priser. Fastmarkpriskan vara en förutsättning i en
markanvisningstävling
men markprisetkan ävenvara en del av urvalskriterierna.I de fall kommunen
väljer att ställa andrakrav framför att välja högstaanbudspris,skadet i programmettydligt framgå
vilka förutsättningarsom gäller.
Variation
Det skafinnasvariation bl.a. avseendebyggherrar,upplåtelseformer,arkitektur och markanvändning
inom kommunen.Kommunenskaverkaför att främja godakonkurrensförhållanden.Fler byggherrar,
både stora och små,skagesmöjlighet att etablerasig och kommunenbör strävaefter att få in fler
byggherrarinom sammaområde.
Hållbarhet
Vägain miljömässiga,socialoch ekonomiskhållbarhet.Orsaskavara tryggt, tillgängligtoch jämställt
för både invånareoch besökande.Det skafinnasmötesplatsersom är inbjudandeoch främjar sociala
möten mellanmänniskor.Det skafinnasliv i centrum i form av variation, aktiviteter, rörelseroch
evenemang.I Orsahar vi närhet till naturen men det får inte innebära att tillgångentill grönstrukturi
tätorten glömsbort. Orsaskaarbete för inkludering,deltagandeoch en positiv platsidentitet.
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4.5.3Kravpå byggherre och ansökan
Oavsettvalet av tilldelningsmetodskabyggherrenkunnaredovisakunskapoch ekonomiska
förutsättningarnaför att genomföraprojektet utan tidsfördröjning.Vid valet beaktastidigare
genomförda projekt liksomnytänkandeoch långsiktigkvalité. Kommunenkan krävaekonomisk
säkerhetför byggherrensförpliktelser.Typ av säkerhetbeslutasav kommunen,t.ex. genom
inbetalningpå förhand, pantbrev,bankgarantieller borgen.I markanvisningsavtalet
skrivs
vitesförpliktelserför det fall byggherreninte håller sinaåtagandeneller tid splan.
När kommunenpubliceratinbjudanoch programom försäljningav mark har man möjlighet att skicka
in en ansökantill kommunen.Ansökanskainnehållade uppgifter som efterfrågasi inbjudanoch
programmetsamt uppgift om bolagetsnamn,organisationsnummeroch kontaktuppgifter.

5. Särskiltom markanvisning
savtal
5.1 Vadär en markanvisning?
I lagenom riktlinjer för kommunalamarkanvisningardefinierasmarkanvisningsom en
överenskommelsemellan en kommunoch en byggherresom ger byggherrenensamrättatt under en
begränsadtid och under givnavillkor förhandlamed kommunenom överlåtelseeller upplåtelseav
ett visst av kommunenägt markområdeför bebyggande.
Markanvisningenutgör ofta ett inledandeskedei plan- och byggprocessen
och har därför stor
betydelseför vilka projekt som realiseras.Enmarkanvisningär dock inte kommunens
ställningstagandesom planmyndigheti detaljplaneprocessen.

5.2 Vadreglerasi ett markanvisningsavtal
Markanvisningsav
tal gäller för en bestämdtid. Markanvisningsa
vtalet skaersättasmed ett
marköverlåtelseavtal(köpeavtal)under den tidsperiodsom markanvisningenlöper. Om ett bindande
marköverlåtelseavtalinte upprättasunder avtalstidenupphör markanvisningenatt gälla och
kommunenkan anvisamarkentill annanbyggherre.Enmarkanvisningfår återtas inom
tidsbegränsningenom det är uppenbartatt byggherreninte avsereller förmår att genomföradet
överenskomnaprojektet med avseddutformning eller inom utsatt tid. Ett återtagandeger inte
byggherrennågonrätt till ersättning.Enmarkanvisningfår inte överförastill en annanbyggherre
ut an kommunensskriftligamedgivande.Detta gäller ävenöverförandetill närståendebolagså som
dotterbolag.Det finns möjlighet att förlängaavtalet under förutsättning att byggherrenvarit aktivt
drivandei projektet och att förseningeninte beror på byggherren.
I ett markanvisnings
avtal regleras t ill exempelprojektets innehåll,storlek,användningoch allmänna
anläggningar.Det skaframgåhur åtagandenfördelasmellan parternai fråga om hanteringav till
exempelvatten och avlopp,dagvatten,parkeringoch elförsörjning. Frågorom saneringoch andra
tekniskafrågor reglerasvid behov. I avtalet kan ävenangesförutsättningarför genomförandetsamt
vad det slutligamarköverlåtelseavtaletskareglera.Huvudprincipenvid markanvisningär att
kommunenskaöverlåta(sälja)marken.Tomträttsupplåtelseanvändsnormalt inte.
Påkommunensbegäranskabyggherrenupplåta bostäder/lokalerför t.ex. barn- och äldreomsorg
eller andraboendeformersom ingår i kommunensserviceåtagande.
Orsakommunkan inte garanterabyggrättervid markanvisningom inte det redan finns
lagakraftvunnendetaljplannär markanvisningsavtalet
tas fram.
8

ORSAKOMMUN

Dnr: OKKS2018/00082

5.3 Principerf ör kostnadsfördelning
I ett markanvisningsavtal
görsen övergripandekostnadsfördelning.
Inom ramen för markanvisningeningår ibland ävenplanläggningav markenför ändamålet.
Kostnadenför planläggningfinansierasav de byggherrarsom har nytta av planen. Om inget annat
avtalasskabyggherrentecknaett s.k. planavtal. Genomplanavtaletförbinder sig byggherrenatt stå
för kostnadenför planarbetetoch eventuellanödvändigautredningar, till exempelprojekteringoch
planeringsarbete
. Byggherrenstår därmed för den ekonomiskariskenför planarbeteteftersom
kommunenvarkenkan eller får ge löfte om att detaljplanenvinner lagakraft. Projekt som inte går att
genomföratill följd av ändradedetaljplaneförutsättningar,exempelvisöverklagan,eller andra
myndighetsbeslutger inte rätt till ersättningeneller ny markanvisningsom kompensation.
Vid ett genomförandeav en detaljplanuppstårnormalt flera kostnaderför bland annat utbyggnadav
allmänplats. Kommunenavseratt åläggabyggherrenhela eller delar av dessakostnader.De åtgärder
som ingår i byggherrensåtagandeskasåi rimlig proportion till dennesnytta av planen.Byggherren
har rätt att avbrytauppdragetmen är alltid skyldigatt ersätta kommunenför nedlagdtid och övriga
kostnader,detta gäller även om uppdragetinte kan slutföraseller genomförasav andraskäl
Det kommunalabolagetOrsaVatten och Avfall ABär huvudmanför kommunensvatten- och
avloppsförsörjninginom verksamhetsområdeför vatten och avlopp(VA).Varjebrukareav den
allmännaVA-anläggningenär skyldigatt betala avgifter enligt vid varje tidpunkt gällandeVA-taxa.
Avgifternaför VAskatäckakostnaderför drift och underhållav ledningaroch anläggningar,men
även investeringarför att kunnautvecklaverksamheten.I projekt kan kommunengenomett
markanvisningsavtal
bl.a. regleraansvarsfördelningen,
genomförandeoch finansieringmed avseende
på VA-utbyggnaden.I projekt där kostnadenför utbyggnadenav VA täcksav anläggningsavgifter
ska
avtalet regleradels ansvaretför nedlagdakostnaderom projektet skulleavbrytas,dels hur
investeringenskallfinansieraspå kort och långsikt. I de fall man inte kan täckaVA-utbyggnaden
genomanläggningsavgifter
skaavtalet dels omfatta ansvarsfördelningför kostnaderoch
genomförandeenligt ovan men ävenhur överskjutandekostnaderskafinansieras,dvs.finansiering
av kostnadersom inte kan tas ut genomanläggningsavgiften
för VA.

6. Inom eller utanför detaljplanelagtområde
Enligtplan- och bygglagenhar kommunenplanmonopol.Det innebäratt det är kommunensom
avgörvar, när och hur en detaljplanskaupprättas.Endetaljplangäller tills att den ändraseller
upphävs.Om en fastighetliggerinom detaljplanelagtområde innebärdet en rätt att ändra
markanvändningentill det som angesi detaljplanen.Om detaljplanentillåter t ill exempelbostadshus
måstebygglovfortfarande sökas,men kommunenkan i normalfallet inte nekabygglovom det är
enligt detaljplan.För områdensom inte omfattas av detaljplanmåsteman först sökaförhandsbesked
eller bygglovinnan man får en rätt att bebyggafastigheten.Sökerman förhandsbeskedför flera
tomter samtidigtkan kommuneni vissafall krävadetaljplaneläggningav området. Inom Orsa
kommunhanterar Stadsbyggnadsförvaltningen
frågor rörande bygglov,marklov, rivningslovsamt
detaljplan.
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7. Upplåtelseav mark
Kommunenkan upplåta mark till förmån för andra fastighetsägareeller ledningshavareom
rättigheten är av väsentligbetydelseför en fastighetseller anläggningsändamålsenligaanvändning.
Nya enskildaanläggningar
/byggnaderpå kommunalmark tillåts inte i normalfallet. Det måstefinnas
starkaskälför detta om det skatillåtas.
Normalt upplåtsmark för allmännyttigaanläggningarmen innan tillåtelse lämnasskakommunen
alltid granskalokaliseringenmed avseendepå framtida exploateringar.
Kommunenskasträvaefter skriftliga avtal för alla typer av markupplåtelser.För befintliga enskilda
anläggningardär inget skriftligt avtal finns, görsen prövningfrån fall till fall om ett avtal ska
upprättas.M untliga avtal med kommunenkan sägasupp. Uppsägningenskavara skriftlig och med en
skäliguppsägningstid.Har en fastighetsägareunder långtid och utan tillstånd från kommunen
använt kommunalmark för privat användande,kan detta aldrig tolkassom att det finnasett avtal
med kommunen.
Kommunenkan upplåta mark för ändamålsom är av tillfällig, tidsbegränsadkaraktärunder
förutsättning att det är lämpligt med hänsyntill platsenoch kommunensplaner för området.
Marknadsmässig
ersättningutgår i normalfallet för upplåtelsen. För upplåtelsetill förmån för
kommunenshelägdabolagutgår i normalfallet ingenersättning.
För upplåtelseav allmänplats gäller särskildlagstiftning,ordningsföreskrifteroch kommunenstaxa
för offentlig plats. I dessafall krävsävenpolistillstånd.

10

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-07
Dokument nr: OK KS 2018/00084-1, 816

Verksamhetsområde samhälle
Christina Nordmark

Kommunstyrelsen

Antagande av kriterier för ungas mötesplatser
Sammanfattning av ärendet
DUNS – Dalanätverket för ungdomssamordning, är ett nätverk där kommunala
tjänstepersoner från Dalarnas 15 kommuner lyfter och driver frågor som rör unga.
Som ett led i arbetet med ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”, den strategi som
Region Dalarna tillsammans med kommunerna och landstinget antagit, har DUNS
tagit fram kriterier för vad som kännetecknar olika former av mötesplatser för unga.
Genom att granska redan befintliga mätmodeller och utifrån dessa skräddarsy kriterier,
finns nu en tydlig nyckel att mäta kommunernas verksamheter med.
Målet är att samtliga Dalakommuner ska anta kriterierna som grund för enhetlig
bedömning och utveckling av ungdomsverksamheter.

Yttrande
Kriterierna skapar möjlighet att på ett kunskapsbaserat och strukturerat sätt se vilken
kategori verksamheter faller in under, detta genom att titta på mätpunkter gällande
bl.a. verksamhetsansvarig, personal, tid för fortbildning/planering och lokaler.
Utifrån det kan både politiker och tjänstepersoner antingen se på möjligheter att
vidareutveckla eller få ett kvitto på att arbetet är i linje med de politiska målen och
verksamhetsplanerna.
Demokratiarbetet med fokus på barn och unga är prioriterat i Orsa. Ett antagande av
dessa kriterier skapar en stadig grund i arbetet kring ungas fria tid. Högkvalitativa
verksamheter skapar bättre förutsättningar för unga att vara delaktiga och ha
inflytande över sin fritid.
Kriterierna är också av största vikt i utvecklingsarbetet kring verksamheten
Ungdomens hus Orsa, både när det kommer till resursfördelning och kvalitetssäkring
av verksamheten.

Beslutsunderlag
Kriterier för ungas mötesplatser- informationsmaterial från DUNS-nätverket

Förslag till beslut
Verksamhetsområde Samhälle/Kultur och fritid föreslår att kriterierna antas.

Sändlista
-

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 2018-03-20
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Antagande av kriterier för ungas mötesplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta Dalanätverket för ungdomssamordnings Kriterier för
ungas mötesplatser

Sammanfattning av ärendet
DUNS – Dalanätverket för ungdomssamordning, är ett nätverk där kommunala
tjänstepersoner från Dalarnas 15 kommuner lyfter och driver frågor som rör unga.
Som ett led i arbetet med ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”, den strategi som
Region Dalarna tillsammans med kommunerna och landstinget antagit, har DUNS
tagit fram kriterier för vad som kännetecknar olika former av mötesplatser för unga.
Genom att granska redan befintliga mätmodeller och utifrån dessa skräddarsy kriterier,
finns nu en tydlig nyckel att mäta kommunernas verksamheter med.
Målet är att samtliga Dalakommuner ska anta kriterierna som grund för enhetlig
bedömning och utveckling av ungdomsverksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Kriterier för ungas mötesplatser- informationsmaterial från DUNS-nätverket

Förslag till beslut
Verksamhetsområde Samhälle/Kultur och fritid föreslår att kriterierna antas.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (10)

Kriterier för
ungas
mötesplatser

DUNS– Dalanätverket för ungdomssamordning
är ett nätverk där kommunala tjänstepersoner från Dalarnas
15 kommuner ges möjlighet att lyfta frågor som rör ungas
fria tid.
.
I arbetet med att tillsammans med Region Dalarna skapa
Dalarna– Sveriges bästa ungdomsregion har nätverket tagit
fram kriterier för vad som betecknar olika former av mötesplatser för unga.
Kriterierna bör ligga som grund i kommunernas utvecklingsarbete kring mötesplatser: både när det kommer till resursfördelning och kvalitetssäkring.
I denna broschyr finns även information om fritidsledarens
yrkesroll.
Målet är att Dalarnas unga ska erbjudas likvärdiga
mötesplatser som kännetecknas av hög kvalitet.

DunsDalanätverket för ungdomssamordning
Dalarna, maj 2017

Fritidsgård
Verksamhetsansvarig

Kommunen är uppdragsgivare med huvudansvar och uppföljning. Verksamheten drivs vanligtvis av kommunen, men kan drivas av annan
aktör.

Mål

Verksamhetsmål ska vara tydliga och mätbara.
Krav på resultat och uppföljning.

Huvudmålgrupp Högstadie- /gymnasieungdom (+/-)
Värdegrund

Utifrån Barnkonventionen: allas lika värde,
acceptans, jämställdhet, inflytande etc.

Personal

Fast personal har fritidsledarutbildning och/
eller eftergymnasial utbildning inom ungdomsområdet.

Personaltäthet

Minst två avlönade personal vid öppethållande.
Behovsanpassning - avvägning utifrån antal
besökare/kvalitet/arbetsmiljö.

Fortbildning

Budget avsatt för fortlöpande
kompetensutveckling av fast personal och övrig personal utifrån behov.

Planeringstid

Avsatt tid för planering för fast personal (inom
befintlig arbetstid) och övrig personal utifrån
behov.

Mötesplats

Annan öppen verksamhet

Kommunen är uppdragsgivare
med uppföljningsansvar enligt avtal/överenskommelse. Verksamhet/huvudansvar drivs av kommunen eller annan aktör.

Kommunen kan ge stöd till
verksamheten, men har inte
samma krav på resultat och
uppföljning. Drivs ofta av
föreningar.

Verksamhetsmål ska vara tydliga Tydligt uppdrag.
och mätbara. Krav på resultat och Krav på uppföljning.
uppföljning.
Högstadie- /gymnasieungdom (+/- Unga och andra målgrupper.
)
Utifrån Barnkonventionen: allas
lika värde, acceptans, jämställdhet,
inflytande etc.

Utifrån Barnkonventionen: allas
lika värde, acceptans,
jämställdhet, inflytande etc.

Minst en utbildad fast personal.
Fast personal har fritidsledarutbildning och/eller eftergymnasial
utbildning inom ungdomsområdet.

Arvoderade ledare eller frivilliga
ideella ledare, föräldrar, unga
vuxna.
Inga krav på formell utbildning
från kommunen.

Minst två personal varav minst en Upp till den som driver
avlönad. Behovsanpassning utiverksamheten.
från antal besökare.
Fast personal ska ges möjlighet till Inget krav på fortbildning.
kompetensutveckling årligen.

Avsatt tid för planering för fast
personal (inom befintlig arbetstid)

Upp till den som driver
verksamheten.

Fritidsgård

Lokal

Lokaler ska vara inredda och anpassade för öppen ungdomsverksamhet. De ska primärt användas för detta ändamål. Det ska finnas möjlighet
att kunna omforma lokaler efter behov och verksamhet.

Verksamhet

Medvetet ledarskap med ett främjande
förhållningssätt i mötet med unga. En trygg
arena för alla där man ser till individens behov.
Verksamheten baseras på tillit och förtroende.
Inspirera och stödja aktiviteter som bygger på
och förutsätter ungas engagemang och
ansvarstagande.
Fritidsgården arbetar systematiskt med att följa
upp samt utveckla uppdrag, verksamhetsmål och
metoder.

Verksamhets
budget

Utöver fasta kostnader (personal, lokaler etc)
ska medel avsättas för att uppnå satta mål och
utveckla verksamheten.

Öppettider

Minst tre kvällar i veckan varav minst varannan
fredag eller lördag, eller minst 12 tim/v.

Neutralitet

Partipolitiskt och religiöst obundet.

Inflytande

Inkludering och delaktighet - målgruppen ska ha
ett reellt inflytande över verksamheten från
planering och verksamhet till lokalernas
utformning.

Uppföljning

Krav på redovisning av resultat och måluppfyllelse.

Mötesplats

Annan öppen verksamhet

Egna eller gemensamma lokaler.

Upp till den som driver
verksamheten.

Lokaler ska vara anpassade för
ungdomsverksamhet.
Medvetet ledarskap med ett
främjande förhållningssätt i mötet
med unga. En trygg arena för alla
där man ser till individens behov.
Verksamheten baseras på tillit och
förtroende.

En öppen mötesplats med ett
främjande förhållningssätt i
mötet med unga. En trygg
arena. Verksamheten baseras
på tillit och förtroende.

Utöver fasta kostnader (personal, Bidrag till föreningen.
lokaler etc) ska medel avsättas för
att uppnå satta mål.
Minst 2 kvällar i veckan.

Öppet efter behov och möjlighet.

Partipolitiskt och religiöst obundet. Anordnaren har möjlighet att
påverka
Inkludering och delaktighet Upp till den som driver
målgruppen bör ha ett reellt
verksamheten
inflytande över verksamheten från
planering och verksamhet till
lokalernas utformning.
Krav på redovisning av resultat och Redovisning av verksamhet
måluppfyllelse.

Fritidsledaren som yrkesroll
Fritidsledarens arbetsfält kan se olika ut, men yrkesrollen är
densamma.
Definitionerna som följer är sammansatta utifrån skrifterna ”Fritidsledarens
roll och funktion”, framtagen av Fritidsforum, Kommunal och Fritidsledarskolorna, och ”Etik för fritidsledare”, framtagen av KC - Kunskapscentrum
för fritidsledarskap.
Fritidsledarens roll och funktion i öppen verksamhet
Fritidsledaren arbetar för social, kulturell och demokratisk
utveckling i lokalsamhället samt för att stärka medborgarskapet och lärandet.
Arbetsfältet för fritidsledaren är den fria tiden, som var och en själv äger
och väljer hur den ska användas.
Grundstenarna är det frivilliga medverkandet/deltagandet, lärande genom
lust, delaktighet, stärkande av egenmakt samt ett främjande förhållningssätt.
Arbetsuppgifter, metoder, målgruppen
Gemensamt är samtalet och mötet med individ och grupp,
möten som utgår från individers och gruppers behov och lust att utvecklas.
Fritidsledaren stödjer unga i deras vuxenblivande.
Fritidsledaren arbetar därmed strukturellt:
• som en resurs för att stärka den sociala, kulturella och
demokratiska utvecklingen utifrån ungas och vuxnas behov och områdets
förutsättningar.
• tillsammans med unga och vuxna i området i samspel med lokala aktörer
för att koordinera lokala resurser, möjligheter och aktiviteter.
• för att ge förutsättningar och stödja processer som främjar självorganisering.

Yrkesrollen syftar till att, tillsammans med och för individer och
grupper, stärka och utveckla:

• Social hållbarhet och socialt kapital.
Främja kommunikation, dialog och integration. Ge stöd för sociala
nätverk, stimulera till möten, nya sammanhang och
gruppbildningar.
• Kulturlivet och meningsskapandet.
Lokalt inspirera, möjliggöra och ge plats för kreativitet, menings
skapande och självförverkligande sammanhang i gemenskap med
andra.
• Bildning, lärande och utveckling.
Ge handledning för utforskande och möjligheter att förverkliga
idéer samt skapa forum för icke formellt lärande och utvecklande
av intressen.
• Egenorganisering och demokrati.
Främja och stödja initiativförmåga och handlingskompetens.
Ge stöd för empowerment, egenorganisering, föreningsbildande
och skapa forum för delaktighet och
inflytande.

Fritidsledarens kunskap och kompetens
Fritidsledaren har kunskap om:
•

ungas utveckling och livsvillkor men även vuxna och äldres grupprocesser samt hur sociala och kulturella system och organisationer utvecklas
och agerar.

•

föreningsbildande och utveckling samt förstår det ideella samhällets
grunder.

•

Närsamhället, den gemensamma situationen, de lokala aktörerna samt
den sociala, kulturella, demokratiska och fysiska ”kartan” i ett område.

Fritidsledaren har kompetens för att:
•

främja processer för såväl individer som grupper av unga och vuxna.

•

arbeta med inkludering och delaktighet.

•

samspela och koordinera lokala resurser och möjligheter samt förstå
olika aktörers uppdrag och villkor.

•

skapa demokratiska och hållbara strukturer på mötesplatsen och i
närsamhället.

•

handleda och coacha

Fritidsledarens etik
•

Använda sitt professionella ledarskap med ansvar och eftersträva etisk
medvetenhet.

•

Upprätthålla och utveckla sin kompetens för fritidsledarrollen, bl. a.
genom att följa aktuell forskning och hålla sig omvärldsorienterad.

•

Vara medveten om yrkesrollens avgränsningar och vid behov bidra till
att länka vidare till andra professioner.

•

Utgå från ett salutogent förhållningssätt med tillit till människors förmågor.

•

Vara observant på och motverka diskriminerande normer och attityder
samt verka för inkludering av personer och grupper som riskerar att
hamna utanför.

DUNS kontaktpersoner:
Sofia Holmberg, Borlänge kommun
sofia.holmberg@borlange.se
0243-736 81
Christina Nordmark, Orsa kommun
christina.nordmark@orsa.se
0250-55 22 24

DUNS kontaktpersoner:
Sofia Holmberg, Borlänge kommun
sofia.holmberg@borlange.se
0243-736 81
Christina Nordmark, Orsa kommun
christina.nordmark@orsa.se
0250-55 22 24

Kriterier för
ungas
mötesplatser

Fritidsledarens kunskap och kompetens
Fritidsledaren har kunskap om:
ungas utveckling och livsvillkor men även vuxna och äldres
grupprocesser samt hur sociala och kulturella system och
organisationer utvecklas och agerar.
•
föreningsbildande och utveckling samt förstår det ideella
samhällets grunder.
•
Närsamhället, den gemensamma situationen, de lokala
aktörerna samt den sociala, kulturella, demokratiska och
fysiska ”kartan” i ett område.
•

Fritidsledaren har kompetens för att:
•
främja processer för såväl individer som grupper av unga och
vuxna.
•
arbeta med inkludering och delaktighet.
•
samspela och koordinera lokala resurser och möjligheter samt
förstå olika aktörers uppdrag och villkor.
•
skapa demokratiska och hållbara strukturer på mötesplatsen
och i närsamhället.
•
handleda och coacha
Fritidsledarens etik
•
Använda sitt professionella ledarskap med ansvar och
eftersträva etisk medvetenhet.
•
Upprätthålla och utveckla sin kompetens för fritidsledarrollen,
bl. a. genom att följa aktuell forskning och hålla sig
omvärldsorienterad.
•
Vara medveten om yrkesrollens avgränsningar och vid behov
bidra till att länka vidare till andra professioner.
•
Utgå från ett salutogent förhållningssätt med tillit till
människors förmågor.
•
Vara observant på och motverka diskriminerande normer och
attityder samt verka för inkludering av personer och grupper
som riskerar att hamna utanför.
•
Hantera olika situationer på ett lösningsfokuserat och flexibelt
sätt.

Yrkesrollen syftar till att, tillsammans med och för individer och
grupper, stärka och utveckla:
• Social hållbarhet och socialt kapital.
Främja kommunikation, dialog och integration. Ge stöd för sociala
nätverk, stimulera till möten, nya sammanhang och
gruppbildningar.
• Kulturlivet och meningsskapandet.
Lokalt inspirera, möjliggöra och ge plats för kreativitet, menings
skapande och självförverkligande sammanhang i gemenskap med
andra.
• Bildning, lärande och utveckling.
Ge handledning för utforskande och möjligheter att förverkliga
idéer samt skapa forum för icke formellt lärande och utvecklande
av intressen.
• Egenorganisering och demokrati.
Främja och stödja initiativförmåga och handlingskompetens.
Ge stöd för empowerment, egenorganisering, föreningsbildande
och skapa forum för delaktighet och inflytande.

DUNS– Dalanätverket för ungdomssamordning
är ett nätverk där kommunala tjänstepersoner från
Dalarnas 15 kommuner ges möjlighet att lyfta frågor
som rör ungas fria tid.
.
I arbetet med att tillsammans med Region Dalarna
skapa Dalarna– Sveriges bästa ungdomsregion har
nätverket tagit fram kriterier för vad som betecknar
olika former av mötesplatser för unga.
Kriterierna bör ligga som grund i kommunernas
utvecklingsarbete kring mötesplatser: både när det
kommer till resursfördelning och kvalitetssäkring.

I denna broschyr finns även information om
fritidsledarens yrkesroll.
Målet är att Dalarnas unga ska erbjudas likvärdiga
mötesplatser som kännetecknas av hög kvalitet.

DunsDalanätverket för ungdomssamordning
Dalarna, maj 2017

Fritidsgård
Verksamhetsansvarig

Kommunen är uppdragsgivare med huvudansvar
och uppföljning. Verksamheten drivs vanligtvis av
kommunen, men kan drivas av annan aktör.

Mål

Verksamhetsmål ska vara tydliga och mätbara.
Krav på resultat och uppföljning.

Huvudmålgrupp Högstadie- /gymnasieungdom (+/-)
Värdegrund

Personal

Utifrån Barnkonventionen: allas lika värde,
acceptans, jämställdhet, inflytande etc.
Fast personal har fritidsledarutbildning och/eller
eftergymnasial utbildning inom ungdomsområdet.

Personaltäthet

Minst två avlönade personal vid öppethållande.
Behovsanpassning - avvägning utifrån antal
besökare/kvalitet/arbetsmiljö.

Fortbildning

Budget avsatt för fortlöpande
kompetensutveckling av fast personal och övrig
personal utifrån behov.

Planeringstid

Avsatt tid för planering för fast personal (inom
befintlig arbetstid) och övrig personal utifrån
behov.

Fritidsledaren som yrkesroll
Fritidsledarens arbetsfält kan se olika ut, men yrkesrollen är
densamma.
Definitionerna som följer är sammansatta utifrån skrifterna
”Fritidsledarens roll och funktion”, framtagen av Fritidsforum,
Kommunal och Fritidsledarskolorna, och ”Etik för fritidsledare”,
framtagen av KC - Kunskapscentrum för fritidsledarskap.

Fritidsledarens roll och funktion i öppen verksamhet
Fritidsledaren arbetar för social, kulturell och demokratisk
utveckling i lokalsamhället samt för att stärka medborgarskapet och lärandet.
Arbetsfältet för fritidsledaren är den fria tiden, som var och en
själv äger och väljer hur den ska användas.
Grundstenarna är det frivilliga medverkandet/deltagandet, lärande genom lust, delaktighet, stärkande av egenmakt samt ett
främjande förhållningssätt.
Arbetsuppgifter, metoder, målgruppen
Gemensamt är samtalet och mötet med individ och grupp,
möten som utgår från individers och gruppers behov och lust
att utvecklas. Fritidsledaren stödjer unga i deras vuxenblivande.
Fritidsledaren arbetar därmed strukturellt:
• som en resurs för att stärka den sociala, kulturella och
demokratiska utvecklingen utifrån ungas och vuxnas behov och
områdets förutsättningar.
• tillsammans med unga och vuxna i området i samspel med
lokala aktörer för att koordinera lokala resurser, möjligheter och
aktiviteter.
• för att ge förutsättningar och stödja processer som främjar
självorganisering.

Mötesplats

Annan öppen verksamhet

Kommunen är uppdragsgivare med
uppföljningsansvar enligt avtal/
överenskommelse. Verksamhet/
huvudansvar drivs av kommunen
eller annan aktör.

Kommunen kan ge stöd till
verksamheten, men har inte
samma krav på resultat och
uppföljning. Drivs ofta av
föreningar.

Verksamhetsmål ska vara tydliga
och mätbara. Krav på resultat och
uppföljning.

Tydligt uppdrag.
Krav på uppföljning.

Högstadie- /gymnasieungdom (+/-)

Unga och andra målgrupper.

Utifrån Barnkonventionen: allas lika Utifrån Barnkonventionen: allas
värde, acceptans, jämställdhet,
lika värde, acceptans,
inflytande etc.
jämställdhet, inflytande etc.
Minst en utbildad fast personal.
Fast personal har fritidsledarutbildning och/eller eftergymnasial utbildning inom ungdomsområdet.

Arvoderade ledare eller frivilliga
ideella ledare, föräldrar, unga
vuxna.
Inga krav på formell utbildning
från kommunen.

Minst två personal varav minst en
avlönad. Behovsanpassning utifrån
antal besökare.

Upp till den som driver
verksamheten.

Fast personal ska ges möjlighet till
kompetensutveckling årligen.

Inget krav på fortbildning.

Avsatt tid för planering för fast
personal (inom befintlig arbetstid)

Upp till den som driver
verksamheten.

Lokal

Verksamhet

Fritidsgård

Mötesplats

Annan öppen verksamhet

Lokaler ska vara inredda och anpassade för öppen
ungdomsverksamhet. De ska primärt användas för
detta ändamål. Det ska finnas möjlighet att kunna
omforma lokaler efter behov och verksamhet.

Egna eller gemensamma lokaler.

Upp till den som driver
verksamheten.

Medvetet ledarskap med ett främjande
förhållningssätt i mötet med unga. En trygg arena
för alla där man ser till individens behov.
Verksamheten baseras på tillit och förtroende.

Medvetet ledarskap med ett
främjande förhållningssätt i mötet
med unga. En trygg arena för alla där
man ser till individens behov.
Verksamheten baseras på tillit och
förtroende.

En öppen mötesplats med ett
främjande förhållningssätt i
mötet med unga. En trygg arena.
Verksamheten baseras på tillit
och förtroende.

Inspirera och stödja aktiviteter som bygger på och
förutsätter ungas engagemang och
ansvarstagande.

Lokaler ska vara anpassade för
ungdomsverksamhet.

Fritidsgården arbetar systematiskt med att följa
upp samt utveckla uppdrag, verksamhetsmål och
metoder.

Verksamhets
budget

Utöver fasta kostnader (personal, lokaler etc) ska
medel avsättas för att uppnå satta mål och
utveckla verksamheten.

Utöver fasta kostnader (personal,
lokaler etc) ska medel avsättas för att
uppnå satta mål.

Bidrag till föreningen.

Öppettider

Minst tre kvällar i veckan varav minst varannan
fredag eller lördag, eller minst 12 tim/v.

Minst 2 kvällar i veckan.

Öppet efter behov och möjlighet.

Neutralitet

Partipolitiskt och religiöst obundet.

Partipolitiskt och religiöst obundet.

Anordnaren har möjlighet att
påverka

Inflytande

Inkludering och delaktighet - målgruppen ska ha
ett reellt inflytande över verksamheten från
planering och verksamhet till lokalernas
utformning.

Inkludering och delaktighet målgruppen bör ha ett reellt
inflytande över verksamheten från
planering och verksamhet till
lokalernas utformning.

Upp till den som driver
verksamheten

Uppföljning

Krav på redovisning av resultat och måluppfyllelse.

Krav på redovisning av resultat och
måluppfyllelse.

Redovisning av verksamhet

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
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Antagande av kriterier för ungas mötesplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta Dalanätverket för ungdomssamordnings Kriterier för
ungas mötesplatser

Sammanfattning av ärendet
DUNS – Dalanätverket för ungdomssamordning, är ett nätverk där kommunala
tjänstepersoner från Dalarnas 15 kommuner lyfter och driver frågor som rör unga.
Som ett led i arbetet med ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”, den strategi som
Region Dalarna tillsammans med kommunerna och landstinget antagit, har DUNS
tagit fram kriterier för vad som kännetecknar olika former av mötesplatser för unga.
Genom att granska redan befintliga mätmodeller och utifrån dessa skräddarsy kriterier,
finns nu en tydlig nyckel att mäta kommunernas verksamheter med.
Målet är att samtliga Dalakommuner ska anta kriterierna som grund för enhetlig
bedömning och utveckling av ungdomsverksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Kriterier för ungas mötesplatser- informationsmaterial från DUNS-nätverket

Förslag till beslut
Verksamhetsområde Samhälle/Kultur och fritid föreslår att kriterierna antas.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsområde service och utveckling
Camilla Staberg

Länsstyrelsen Dalarna Rättsenhet
791 84 FALUN

Delegationsbeslut remiss om kameraövervakning
Länsstyrelsen har skickat en remiss gällande ansökan om tillstånd för
kameraövervakning från Mora kommun, Kartenheten.

Beslut
Orsa kommun har inget att erinra mot ansökan.

Beslut fattat
Med stöd av fastställt reglemente/delegationsordning

För kommunstyrelsen

Mikael Thalin
Kommunstyrelsens ordförande

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

1(1)

a
ANSÖKAN

1

Länsstyrelserna

LÄNSSTYRELSE4
DALARNAS LÄN
Ank 2017 -12- 1 3
Dnr ............. ............

Ansökan om kameraövervakning med drönare
En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen
om övervakningen bedrivs av en myndighet. Även kameror som är monterade på
drönare som används av andra än myndigheter omfattas av kameraövervakningslagen om ändamålet med användningen av kamerorna bestäms av en myndighet. Att
fotografera med en drönare kallas att bedriva kameraövervakning i de fall
kamerorna omfattas av kameraövervakningslagen. För att en myndighet ska få
bedriva kameraövervakning med drönare krävs att man har tillstånd från
länsstyrelsen om man ska fotografera en plats dit allmänheten har tillträde.
Länsstyrelsen ska enligt lagen bedöma om intresset att övervaka väger tyngre än den
enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vi behöver därför vissa uppgifter från er,
bland annat hur ni planerar att använda kameran, vilka platser ni ska fotografera och hur
ni ska hantera bilderna.
Ni ska lämna in ansökan hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske. Er
ansökan kan gälla för flera län. I så fall ska ni ansöka i det län där övervakningen
huvudsakligen ska ske.
Att ansöka kostar 3 700 kr. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Dalarnas län på
bankgiro 5050-5866. Uppge att betalningen avser kameraövervakning samt vem
betalningen avser. En ansökan kan omfatta flera drönare och även fotografering vid flera
(eller ett obestämt antal) tillfällen.
1. Sökande
Namn på myndighet, person eller företag

Organisations- eller personnummer

Mora kommun, Kartenheten

212000-2213

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

792 80

MORA

Telefonnummer

E-postadress

0250-262 22

anna.wadman@mora.se

Jag/vi godtar att länsstyrelsen delger, meddelar och kommunicerar information och handlingar via
ovanstående e-postadress.

Ja

Nej

1 a. Kontaktperson (vid frågor om er ansökan)
Namn

Anna Wad man
Direktnummer / mobiltelefon

E-postadress

0250-262 22

anna.wadman@mora.se
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Vem har hand om bilderna?
vissa fall är det inte samma myndighet eller företag som tar bilder med en kamera
som sedan hanterar själva bilderna (går igenom materialet, raderar det, lagrar det och
så vidare). Om någon annan myndighet, person eller företag har hand om bilderna för
tillståndshavarens räkning ska detta anges här. Annars kan ni lämna fälten tomma.
2. Vem har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning
Namn på person eller företag

Organisations- eller personnummer

Anna Wadman

212000-2213

Besöksadress

Fredsgatan 12
Postnummer

Ort

792 32

MORA

Telefonnummer

E-postadress

0250-262 22

anna.wadman@mora.se

Var ska ni fotografera?
En ansökan kan omfatta ett visst eller flera områden (till exempel en fastighet), eller ett
större opreciserat område (till exempel inom en eller flera kommuner eller ett eller flera
län).
Om övervakningen ska ske inom en viss fastighet eller ett annat specifikt område bör
en karta över området bifogas.
Notera att er ansökan i de flesta fall kommer att skickas på remiss till kommunen där
övervakningen ska ske. Om ni ansöker om ett stort geografiskt område kan detta
påverka handläggningstiden eftersom ett större antal kommuner kommer att behöva
tillfrågas.
3. Vilket område ska fotograferas?

Mora, Orsa och Älvdalens kommun.

Karta bifogas?

Lil Ja

111 Nej

2

ANSÖKAN
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Vad är ändamålet med övervakningen?
En viktig fråga som länsstyrelsen tittar på är ändamålet med övervakningen (varför ska
ni fotografera med drönaren?). Om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller
utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål är detta något som
gör att det är lättare att få tillstånd. Även andra ändamål kan dock vara godtagbara om
integritetsintrånget är helt försumbart.
Tänk på att bilder som tas för ett visst ändamål inte får användas för något annat
(oförenligt) ändamål. Exempel på olika ändamål kan vara:
• marknadsföring,
• underlätta inspektioner,
• förbättra och förenkla räddningsinsatser,
• dokumentation av mark/byggnader med mera.
4. Vad är ändamålet med övervakningen?
Beskriv syftet/ändamålet med att använda drönaren

Dokumentation av mark och byggnader för samhällsbyggnadsprocessen.
Dokumentation av mark och byggnader för kommunal förvaltning.
Inspektioner för bygglov- miljö- och tillsynsärenden
Förbättra och förenkla räddningsinsatser.

Hur ska drönaren användas?
Här beskriver ni hur ni planerar att använda drönaren. Vad ska ni fotografera?
Beskriv även omfattningen av övervakningen. Behöver ni fotografera dygnet runt eller
bara vissa tider? Kommer ni att fotografera året runt eller bara en viss händelse? Hur lång
tid är drönaren i luften vid varje flygning?
En ansökan kan omfatta fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) tillfällen.
5. Hur ska drönaren användas?
Beskriv hur ni planerar att använda drönaren

Flygning sker under dagtid, flygtid per tillfälle 1 -1,5 timme
Drönaren kommer att användas under specifika projekt som t ex
framtagande av grundkarta för detaljplan.
Underlag till kartering av skötselytor av kommunal mark.
Inspektion/dokumentation vid specifika fall gällande bygglov- miljö- och
tillsynsärenden.
1 samband med vissa räddningsinsatser.
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Vilken utrustning ska användas?
Ange modell av drönare och vilken kamerautrustning som finns monterad/kan
monteras på den. Ange även hur många drönare som ska användas.
6. Vilken utrustning ska användas?

1 st DJI Phantom 4 pro
https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#specs

Teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga
integritet
När länsstyrelsen bedömer vilket integritetsintrång övervakning innebär tar vi särskild
hänsyn till om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet
används (till exempel mjukvara som automatiskt avidentifierar personer).
7. Används teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet?
III Ja

13 Nej

Om ja, beskriv på vilket sätt

Hur ska bilderna användas?
Här beskriver ni hur bilderna ska användas. Kommer personer ur allmänheten att
kunna identifieras? Har ni behov av att spara bilder på människor? Hur kommer ni att
använda bilderna?
8. Hur ska bilderna/materialet användas?
Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren

Bilderna kommer att användas internt som underlag för kartering av olika
slag t ex grundkarta för detaljplan, skötselytor.
Som dokumentation i bygglovs och miljöärenden och
räddningsverksamhet.
Vi flyger på så hög höjd att vi inte kommer att kunna identifiera
människor.
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Ska bilderna sparas?
Inspelat material får högst bevaras i två månader om inte länsstyrelsen beslutar annat.
Inga andra än de personer som behövs för att bedriva övervakningen får ha tillgång till
det inspelade materialet och det ska behandlas så att missbruk motverkas.
9. Ska bilderna sparas?
ElJa

Nej

Om ja, förklara varför
Bilder/filmer från räddningsinsats kan komma att sparas i den olycksundersökning som genomförs enligt lagen
om skydd mot olyckor. I övrig sparas endast bilder.

Ska ljud avlyssnas/spelas in?
Ett tillstånd för kameraövervakning omfattar normalt inte rätt att ta upp eller spela in
ljudmaterial. Om ni behöver göra det behöver ni motivera detta särskilt. Tänk på att
även en separat mikrofon som används tillsammans med en kamera kräver tillstånd.
10. Ska ni avlyssna/ta upp ljud?
▪ Ja

['Nej

Om ja, förklara varför.

10 a. Om ni ska avlyssna/ta upp ljud, ska ljudmaterialet sparas?
▪ Ja

['Nej

Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen?
Enligt lagen krävs att den som bedriver kameraövervakning upplyser allmänheten om
detta genom skyltning eller på något annat verksamt sätt.
Länsstyrelsen har möjlighet att ge medge undantag från denna upplysningsplikt om
det finns synnerliga skäl. Att ansöka om undantag från upplysningsplikten kostar
1 350 kr i ansökningsavgift.
11. Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen?
Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen

Informationen kan vara med skyltar, via annonsering eller i form av
information på kommunernas hemsidor.
Piloten bär en varselväst/jacka med text UAV Pilot
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Övriga upplysningar som länsstyrelsen bör känna till
Här kan ni ange andra uppgifter som ni tycker att länsstyrelsen behöver känna till om
er ansökan, er verksamhet m.m. Görs ansökan av en privatperson eller ett företag ska
ni exempelvis ange på vilket vis ändamålet med er övervakning bestäms av en
myndighet och vilken myndighet det är under denna punkt för att det ska gå att utreda
varför ni behöver ha tillstånd till kameraövervakning.

12. Övriga upplysningar

Ort och datum
Mora 6/12 2017

Namn och ev. befattning
1644/4-11-x,
<-1
WAK
p PG.)
fil\fl•riA
VIkr
.
A<AC-T

Skicka ansökan till dalarna@lansstyrelsen.se, eller med vanlig
post till Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun

Tänk på att...
det krävs ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med er drönare. Till exempel krävs
tillstånd från
• flygplatser (vid varje tillfälle) för att få flyga inom en flygplats kontrollzon,
• Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, och
• Lantmäteriet resp. Sjöfartsverket enligt lagen om skydd för geografisk information.
Läs mer om vad som krävs för att få flyga med drönare på t.ex. www.lfv.se och
www.transportstyrelsen.se/dronare.
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INFORMATION

Hur du ansöker om kameraövervakning
Information
Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska
instrument och jämförbara utrustningar) dels tekniska
anordningar för att behandla eller bevara bilder och
andra tekniska anordningar för avlyssning eller
upptagning av ljud som används i samband med
övervakningskameror.
Tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs när en
övervakningskamera:
• är uppsatt, och
• kan riktas mot en plats som allmänheten har tillträde
till, och
• kan användas för personövervakning, samt
• inte manövreras på platsen.
Kameraövervakning kan till viss del bedrivas i post,
bank, butik, tunnelbanestation samt parkeringshus
efter skriftlig anmälan till Länsstyrelsen. Anmälan
ska vara registrerad innan kamerorna får monteras.
För vidare information se blankett "Anmälan om
kameraövervakning".
Länsstyrelsens prövning
Kameraövervakningslagen ska skydda enskildas
integritet. Därför prövas om sökanden visar att intresset
av övervakningen väger tyngre än enskildas intresse av
att inte bli övervakade. Vid prövningen beaktas dels om
övervakningen ska förebygga, avslöja eller utreda brott
och förhindra olyckor, dels om övervakningen sker med
tillbörlig hänsyn till enskildas integritet där stor vikt läggs
vid om tekniken som används begränsar riskerna för
integritetsintrång, övervakningens utförande och
området som övervakas. övervakningens intrång i
enskildas integritet ökar bl.a. med längden på
övervakningen, storleken på det övervakade området,
antalet personer som kan övervakas, vid inspelning av
bild och ljud samt om övervakning sker av platser för
nöje och rekreation.
Länsstyrelsen ska ta särskild hänsyn till om teknik
används som främjar skyddet av den enskildes
personliga integritet. Sådan teknik kan t.ex. vara att
kamerans mjukvara automatiskt avidentifierar personer,
att inspelningsfunktionen är kopplad till ett larm eller
liknande tekniska lösningar.
Inspelat material
Inspelat material får högst bevaras i två månader om
inte Länsstyrelsen beslutar annat. Inga andra än de
personer som behövs för att bedriva övervakningen får
ha tillgång till det inspelade materialet och det ska
behandlas så att missbruk motverkas.
Upplysningsplikt
Den som bedriver övervakning är skyldig att informera
allmänheten om detta, t.ex. genom tydlig skyltning.
Upplysning om vem som bedriver övervakningen ska
också framgå, om det inte framgår på annat sätt.

Avlyssnas eller lagras ljud ska särskild upplysning
lämnas.
Ärendets hantering
Ansökan om tillstånd till kameraövervakning ska göras
skriftligt och skickas till Länsstyrelsen i det län där
övervakningen ska ske. Länsstyrelsen prövar ansökan
när ansökningsavgiften betalats och när nödvändiga
uppgifter och bilagor lämnats. Ansökan skickas på
remiss till den kommun där övervakningen ska ske och i
undantagsfall till andra instanser. Remissvar inkommer
normalt efter en månad. Det kan hända att synpunkter
skickas till den sökande för yttrande och det förekommer
att platsbesök genomförs. Ärendet avslutas med att
Länsstyrelsen fattar beslut som sänds till sökanden.
En övervakningskamera får inte sättas upp innan
Länsstyrelsen lämnat beslut om tillstånd.
Ansökningsavgift
Ansökan om tillstånd för kameraövervakning är
avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i
Dalarnas län på bankgiro 5050-5866 när ansökan
lämnas. Ange att betalningen avser
kameraövervakning samt vem betalningen avser.
Ansökan:
Utvidgning av tillstånd:
Förlängning av tillstånd:
Undantag från upplysningsplikten:

3 700 kr
2 300 kr
1 350 kr
1 350 kr

Ansökan med bilagor skickas till
Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84 Falun
Eller med e-post till: dalarnaalansstyrelsen.se

För mer information
Telefon: 010- 225 00 00
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna
Nödvändiga bilagor
Bilagor som måste bifogas ansökan anges på ansökningsblanketten.
Information om personuppgiftslagen
Länsstyrelsen i Uppsala län registrerar och behandlar de
personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska
kunna hantera din ansökan på ett smidigt sätt och
fullgöra våra arbetsuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen
(SFS 1998:204). Syftet med lagen är att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks
genom felaktig behandling av personuppgifter. Du har
rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina
personuppgifter behandlats. Upptäcker du felaktigheter
är vi skyldiga att på din begäran rätta uppgifterna.
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DELEGATIONSBESLUT
2018-03-19
Dokument nr: OK KS 2018/00105-1, 002

Verksamhetsområde service och utveckling
Johan Hult

OK Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut avseende borgen för Orsa Ridklubb
nr § 1/2018
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att bevilja kommunal borgen för Orsa
Ridklubb (2001-12-17, § 105). Kommunfullmäktige har därefter beslutat att förlänga
borgen fortlöpande med 50 000 kr (2003-12-15, § 105).
Kommunstyrelsen har i beslut 1999-02-08, § 21, till ekonomiansvarig delegerat
godkännande av långivare och lånevillkor för lån upptagna med stöd av borgensbeslut i
kommunfullmäktige.
Aktuellt delegationsbeslut ersätter delegationsbeslut nr § 2/2002.

Beslut
Orsa kommun borgar för Orsa Ridklubbs checkkredit om 50 000 kr i bank. Beslutet är
taget med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2003-12-15 § 105.

Beslut fattat
Med stöd av bemyndigande genom särskilt beslut

För kommunstyrelsen

Johan Hult
Ekonomichef

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
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2018-03-28
Dokument nr: OK KS 2018/00014-9

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Tid: 2018-04-09 kl. 13:00
Plats: Kommunhuset, Kommunsalen

Öppnande, närvaro, justering
Beslutsärenden
1.

Utredning av Orsa Turistbyrå (Wiktoria Lundqwist, 13.00-13.25)
Förslag till beslut
Driften av Turistbyrån fortsätter som tidigare under Visit Dalarna.

2.

Årsredovisning 2017 (Sara Laggar, Ann-Therese Albertsson, 13.3014.20) – se bilaga

3.

Patientsäkerhetsberättelse 2017 - omsorg (Sven-Erik Edman,
14.35-14.50)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar patientsäkerhetsberättelse 2017 för verksamhet
omsorg.

4.

Lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område (Annelie Eriksson,
14.55 - 15.10)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den nya
utformningen av lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område.

5.

Svar på medborgarförslag om öppettider i Kulturhuset och
anslagstavla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bifall av medborgarförslaget gällande öppettider under lördagar på
kulturhuset.
Förslaget gällande anslagstavla vid Kaffestugan/Saluhallen lämnas utan bifall
med motiveringen att behovet av ytterligare en anslagstavla i centrum är
begränsat. Kommunens egen informationsspridning går successivt över till
digitala informationskanaler, bland annat i kommunhusets foajé och på
internet.

6.

Svar på medborgarförslag om rustning av väg mellan
reningsverket på Bunk och campingen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att
medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att området inte ägs av
kommunen. Orsa kommun lämnar förslaget vidare till Grönklittsgruppen för
kännedom och eventuell åtgärd.
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7.

Svar på medborgarförslag om utbildning i skillnaden mellan
vetenskap och pseudovetenskap
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att
medborgarförslaget är besvarat genom att en hållbarhetsstrategi tas fram,
delförslaget om att träna ungdomar i kritiskt tänkande lämnas vidare till
rektor för beaktande i planeringen av det pedagogiska arbetet och att tipsa de
i kommunen verksamma studieförbunden om att anordna årliga
föreläsningstillfällen i förmågan att skilja mellan vetenskap och
pseudovetenskap. Förslagen överlämnas till verksamhetsområde lärande och
omsorg för beaktande.

8.

Svar på medborgarförslag angående boende för ensamkommande
barn/ungdomar under arton år
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska
ses som besvarat med följande:
Den 14 december 2017 fattade Orsa kommunstyrelse beslut om att upplåta
bostäder under perioden fram till den 30 juni 2018 för den grupp ungdomar
som tas upp i medborgarförslaget. Detta boende, EBO, är uppstartat och en
boendestödjare är anställd för att arbeta med ungdomarna.

9.

Svar på motion om kompetensförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens första och
andra förslag anses besvarade genom de projekt som pågår för att bli en
effektiv och attraktiv kommun och det svar som redovisats om uppsägningar.
Kommunfullmäktige bifaller det sista förslaget om att tidigare antagen
kompetensförsörjningsstrategi återaktualiseras och genomförs.

10.

Svar på motion angående utökning av tjänsteomfattning för MAS
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som
besvarad och tar upp frågan om medicinskt ansvarig sjuksköterskas
finansiering efter det att det tidsbegränsade statsbidraget på 25% tar slut i
december 2018 inom ramen för kommunens budgetarbete.

11.

Svar på remisser från Skolinspektionen gällande ansökan om nya
gymnasieutbildningar 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ansluter sig till den gemensamma gymnasienämndens
remissyttranden till Skolinspektionen angående ansökningar från fristående
gymnasieskolor, remiss dnr 37–2018:786, dnr 37–2018:793, dnr 37–
2018:1139, dnr 37–2018:1187, dnr 32–2018:884, dnr 32–2018:1404 samt dnr
32–2018:1398.
I de fall gemensamma gymnasienämnden avstår från att yttra sig avstår även
Orsa kommun att yttra sig.

12.

Riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till riktlinjer för köp, försäljning och
upplåtelse av mark.
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13.

Antagande av kriterier för ungas mötesplatser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta Kriterier för ungas mötesplatser från
Dalanätverket för ungdomssamordning.

Delegationsbeslut
1. Delegationsbeslut remiss om kameraövervakning
2. Delegationsbeslut avseende borgen för Orsa Ridklubb

Mikael Thalin
Ordförande

Camilla Staberg
Sekreterare

3(3)

