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Förvaltningsberättelse

Befolkning och arbetsmarknad
Per augusti var vi 6938 invånare i kommunen vilket är en 
ökning med 27 personer sedan årsskiftet. Under senare år 
har vi sett att födelsenettot (födda minus avlidna) är mindre 
negativt än tidigare. Detta beror främst på att fler barn föds 
men även på att något färre avlidit. Under årets första åtta 
månader 2020 har betydligt fler barn fötts och något fler 
invånare avlidit än genomsnittet de senaste tolv åren.

Arbetslösheten har ökat och enligt statistik från arbetsför-
medlingen var antalet inskrivna arbetslösa och i program 
259 personer jämfört med 187 personer vid samma tid-
punkt föregående år. Andelen inskrivna arbetslösa i augusti 
uppgår till 8,3% jämfört med 6,0 % för tolv månader se-
dan.

Investeringar och lån
Per augusti har endast 33 %, drygt 10 mkr, av kommunens 
totala investeringsbudget om 32 mkr förbrukats. Enligt 
liggande prognoser kommer det totala investeringarna i 
kommunen inte överstiga 27 mkr på helårsbasis. Den störs-
ta budgeterade enskilda investeringen är fortsatt arbete med 
utbyggnad av stadsnätet där prognosen landar på 15 mkr 
för helåret. Brutto uppgår investeringar i stadsnätet endast 
till drygt 6 mkr per augusti och samtidigt har vi erhållit 
anslutningsavgifter på närmare 3 mkr.

Kommunen har under många år klarat att investera kraftigt 
i stadsnätet utan att ta upp några lån och bedömningen är 
att vi ska klara att slutföra stadsnätsutbyggnaden utan lån.

För de kommunala dotterbolagen, där merparten av inves-
teringarna sker, kommer dock utöka sina lån kraftigt under 
åren som kommer. Bolagen har under perioden investerat 
40 mkr per augusti och de största investeringarna står Orsa 
Vatten och Avfall AB för med drygt 18 mkr där investe-
ringarna främst avser investeringar i V/A ledningar och V/A 
verk.

Vi ser väldigt stora investeringsbehov i de kommunala bo-
lagen under åren framöver. Förutom byggandet av särskilt 
boende, ny förskola mm (Orsa Lokaler AB) så finns det 
stora behov både i Orsabostäder AB och Orsa Vatten och 
Avfall AB. 

Även om vi bara är i inledningsskedet av kommande 
”investeringsboom” så ser vi att lånen börjar öka igen i kon-
cernen.

Än så länge är det dock bara Orsa Vatten och Avfall AB som 
utökat sina lån med 25 mkr under innevarande år. Enligt 
bolagens investeringsplaner förväntas samtliga tre helägda 
dotterbolag öka sin upplåning under hösten med samman-
lagt 25 mkr.

Enligt samma planer och kommunens investeringar för-
väntas investeringarna i koncernen öka med cirka 43 mkr 
under hösten.

De investeringsplaner som upprättats av de helägda dotter-
bolagen fram till år 2028 kommer sannolikt revideras, då vi 
preliminärt ser att önskade investeringar överskrider vad vi 
som koncern mäktar med att låna. Arbetet med att se över 
investeringsplanerna och vilka investeringar som verkligen 
är nödvändiga kommer att fortsätta under hösten.

Kommentarer till delårsresultat och prognoser.
Kommunens resultat per 2020-08-31 uppgår till 35 mkr 
vilket är ett historiskt högt delårsresultat.

Koncernresultatet där dotterbolagen ingår är drygt 10 mkr 
högre. 

Att kommunens resultat är så högt beror främst på tillskott 
från staten på grund av pågående Covid-19 pandemi. Mer-
parten av tillskotten beslutades under våren och grundade 
sig på de prognoser för Sveriges ekonomi som då fanns 
tillgängliga.

Egentligen var de inte riktiga prognoser utan de olika kon-
junkturbedömarna talade istället om olika scenarion. Senare 
prognoser /scenarion har varit mer positiva vad gäller inne-
varande år. Flertalet kommuner i Sverige kommer (såvida 
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inte prognoserna förändras igen) redovisa mycket bra resul-
tat detta år. Åren efter ser det betydligt sämre ut.

Även prognosen för helåret är historiskt mycket högt då vi 
prognostiserat ett resultat på 28 mkr för kommunen, och 
ytterligare nästan 11 mkr i koncernen.

Den låga investeringsnivån och det höga resultatet har kraf-
tigt förbättrat likviditeten och soliditeten i kommunen. Un-
der våren var likviditeten under en period ansträngd.

Då kommunen så sent som 2019 bytte period för delårs-
bokslutet från januari-juli till januari-augusti så har vi för 
jämförbarhetens skull valt att redovisa nyckeltal / diagram 
enligt följande: helår 2018, delår 2019, helår 2019, delår 
2020 samt prognos för helår 2020 i tillämpliga fall, vilket vi 

kompensera förmodade sänkta skatteintäkter står för 8,4 
mkr av överskottet. Dessutom står en minskad semesterlö-
neskuld för 6,7 mkr av överskottet vilket beror på tidpunk-
ten för delårsbokslutet (31 augusti) då merparten av semest-
rarna tas ut under sommaren.

Även med ett bra resultat kan soliditeten, som visar 

anser ger den mest rättvisande bilden över kommunens och 
koncernens resultat och utveckling.

Delårsresultatet och prognosen för helåret är historiskt högt 
både vad gäller för koncernen och för kommunen (35,2 
mkr) av orsaker som nämnts inledningsvis. Därutöver redo-
visar nämnder och utskott ett samlat överskott jämfört med 
budget om 10,4 mkr i delårsbokslutet och prognostiserar 
tillsammans ett överskott om 6,4 mkr för helåret. 

Nämndernas överskott kan till viss del förklaras den pågå-
ende pandemin och statliga bidrag kopplade till denna. Bl a 
har kommunen erhållit full ersättning för sjuklönekostnader 
under perioden april-juli 2,6 mkr. Minskade arbetsgivar-
avgifter för 30 personer är ett annat bidrag från staten. 
Överskottet kan också förklaras av minskade kostnader för 
till exempel resor, utbildning och så vidare. Pandemin har 
inneburit att de utbildningar som ändå bedrivits i huvudsak 
skett via web-konferenser. 

Till viss del förklaras överskottet även av ändrade redovis-
ningsregler till följd av ny kommunal redovisningslag. Bort-
sett från lagändringen så har till exempel stadsnätet ett 1,7 
mkr högre överskott i detta delårsbokslut än föregående år, 
vilket är kopplat till stora intäkter för anslutningsavgifter i 
början av året.

Finansieringen som till exempel innehåller skatter, pensi-
oner, förändring av semesterlöneskuld, finansiella intäkter 
och kostnader mm har ett överskott mot budget på 16,4 
mkr i delårsbokslutet. Olika tillskott från staten för att 

kommunens och koncernens finansiella ställning på lång 
sikt, försämras på grund av stora investeringar och lån.

Som framgår av diagrammet ökar kommunens soliditet 
både vad gäller soliditeten exklusive respektive inklusive 
samtliga pensionsåtaganden (den del av pensionsåtaganden 
som, enlig lag, skall redovisas som ansvarsförbindelse). Vi 
har för närvarande ett finansiellt mål att soliditeten inklusi-
ve samtliga pensionsåtaganden skall öka varje år, men det är 

inte rimligt att förvänta sig att det fortsätter så under kom-
mande år på grund av att balansomslutningen ökar kraftigt, 
främst på grund av stadsnätsutbyggnaden. 

Som framgår ovan så har båda soliditetsmåtten över tid även 
förbättrats för koncernen. Även här kommer soliditeten 
försämras framgent (med anledning av investerings- och 
lånebehoven) och då i en snabbare takt än för kommunen.
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Kommunens ekonomiska mål 2020
Av kommunens ekonomiska riktlinjer som ska grunda sig 
på god ekonomisk hushållning över tid, framgår att:

• Resultatet för varje femårsperiod (inklusive innevarande
år) ska uppgå till minst 1,5% av skatteintäkterna. Av
riktlinjerna framgår bland annat också regelverk för av-
sättning till resultatutjämningsreserv. Denna ska, enligt
nuvarande regler, uppgå till maximalt 15 mkr och den
är sedan tidigare fylld.

• Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionså-
taganden, ska varje år öka för perioden.

• Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp
nya lån

Samtliga ovanstående finansiella mål kommer uppfyllas 
2020 med nuvarande prognoser. Däremot kan det bli svårt 
att uppfylla kommunens soliditetsmål på sikt, och det målet 
bör tas upp för revidering. Även målet vad gäller resultatut-
jämningsreserven ”maximalt 15 mkr” bör lyftas för eventu-
ell revidering. 

Med prognosen för helåret 2020 och liggande förslag för 
budget 2021 och plan 2022 - 2024 bör vi klara resultatmå-
let om 1,5 % av skatteintäkterna även kommande år om 
inte förutsättningarna förändras negativt.

Målet att kommunen ska klara sina investeringar utan att 
ta upp nya lån kommer med nuvarande investeringsplaner 
klaras under kommande budget och planperiod.

För de helägda dotterbolagen gäller att:

• Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultat före
avskrivningar / fastigheternas värde) ska under perioden
uppgå till minst 5%.

• Orsa Lokaler AB Resultatet efter finansiella poster skall
uppgå till minst 500 tkr i genomsnitt över en period
som sammanfaller med kommunens budget och plan-
period.

• Orsa Vatten och Avfall AB skall över tid generera ett
positivt resultat så att inte det egna kapitalet urholkas.

Orsabostäder har i delårsbokslutet ett rörelseresultat före 
avskrivningar på nästan 13 mkr som enligt helårsprognosen 
kommer att ökat till nästan 22 mkr. Målet kommet att upp-
nås.

För Orsa Lokaler AB finns ett undantag under perioden 
2020 - 2022 då de sänkt hyran. Trots detta prognostiserar 
de ett överskott innevarande år på 1,8 mkr och bedömning-
en är att de klarar det finansiella målet.

Orsa Vatten och Avfall AB klarar inte det finansiella målet. 
Förra året löstes de sista obeskattade reserverna upp för att 
bolaget inte skulle få ett negativt resultat. Årets prognos för 
helårsresultatet är ett underskott på 1,4 mkr.

Balanskravsutredning 2020
Balanskravet gäller, enligt lag, kommunen men inte kon-
cernen. Kommunen har inga gamla underskott att återställa 
och liggande prognos visar att det inte är någon risk för att 
vi inte ska klara balanskravsresultatet för helåret.

Balanskravsutredning 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen (prognos) 28 195

- Samtliga realisationsvinster -520

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -89

+/-

Återföring av orealiserade vinster och förluster  

i värdepapper 0

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 27 586

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0

= Balanskravsresultat 27 586

Viktiga händelser 
Covid 19  
Den ännu pågående pandemin har påverkat all kommunal 
verksamhet. Vi kan just nu konstatera att vi varit förskonade 
från smitta och därtill hörande dödsfall. Framförallt beror 
det på att våra äldreboenden inte drabbats. Personalen inom 
omsorgen har framgångsrikt arbetat med skydd av riskgrup-
per och basala hygienrutiner. 
Kommunen mötte pandemin genom att aktivera sin krisled-
ningsstab till nivå 1 den 4 mars. Vi följer Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer och samarbetar även regionalt 
med pandemifrågorna.  

Samtliga verksamheter har arbetat med att säkerställa kom-
munens funktioner i största möjliga mån.  

Miljökontoret har med anledning av pandemin fått tillsyns-
ansvar för ytterligare ett lagstadgat område, trängseltillsyn 
av matserveringar, vilket lett till vissa omprioriteringar i 
verksamheten. 

Vision  
Kommunfullmäktige antog i mars Vision Orsa 2050. Visio-
nen ska vara ledande för kommunens arbete och nu vidtar 
ett viktigt implementeringsarbete för att visionen ska vara 
känd och förstådd i organisationen, men även externt.  Vi-
sionen är också styrande i det omtag med målarbetet i kom-
munen som görs.  

Styrmodell  
Arbetet med att definiera kommunens styrmodell fortsätter. 
Styrmodellen ska vara tydlig och känd och hjälpa kommu-
nen att genomföra sina uppgifter på ett effektivt och ända-
målsenligt sätt.  
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Systematiska kvalitetsarbetet 
Det systematiska kvalitetsarbetet är ytterligare ett led i arbe-
tet med en effektivare organisation. Arbetet med t ex intern-
kontroll har fortsatt och reviderats under första halvåret och 
utvecklingsarbetet fortsätter. 

Processkartläggningar  
Kommunen har flera stora projekt som syftar till effektivare 
service till medborgarna. Till dessa hör arbetet med införan-
det av kontaktcenter som drivs av Service och Utveckling, 
liksom kommunens övergripande mål om att införa ett visst 
antal e-tjänster. Under arbetet har uppdagats brister i doku-
mentationen av kommunens processer. Såväl dokumentatio-
nen som kvaliteten på processerna kan förbättras och utan 
det arbetet är det svårt att veta hur ett kontaktcenter effekti-
vast ska drivas och hur digitaliseringen blir till verklig hjälp 
för medborgare och handläggare. Gemensamt stöds arbete 
blir också extra tungrott när inte alla processer är kända.   

Digitalisering 
Ett arbete har inletts och till delar genomförts, vilket bland 
annat har skapat förutsättningar för digital hantering av 
skolskjutshantering och barnomsorgskön, men en hel del 
återstår. Miljökontoret är på gång att införa vissa e-tjänster 
i samarbete med IT. En gemensam e-tjänstplattform för 
Mora, Orsa och Älvdalen kommer att införas, vilket skyn.

Agenda 2030 och Barnkonventionen  
Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om en handlings-
plan för Agenda 2030 där vi tillsammans med andra aktörer 
ska arbeta för ett hållbart Orsa. Under hösten ska planen 
konkretiseras ytterligare. Samtidigt arbetar kommunen med 
barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande, och med 
att implementera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i 
frågor som berör barn och unga. Sedan 1 januari är FN:s 
barnkonvention antagen som svensk lag. Agenda 2030 
handlar om tre hållbarhetsperspektiv: socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt. Barnrätten och ungdomsperspektivet hamnar 
som en självklar del i den sociala hållbarheten. Kommunen 
strävar efter att få in frågorna i det dagliga arbetssättet, i 
samarbete med civilsamhället. 

Nytt äldreboende  
Planeringen inför det nya äldreboendet Slipstenen på Stor-
gärdet fortskrider med detaljplanearbete, funktionsprogram 
och revidering av ritningar. Projektet är kommunens största 
investering hittills. Boendet ska innehålla särskilt boende, 
SÄBO samt trygghetsbostäder. Dessa ersätter särskilda 
boendet på Lillåhem, som byggs om till trygghetsboende,  
samt Orsagården som vi hyrt externt.  

Lyfta Orsa  
För att göra Orsa mer attraktivt har satsningen Lyfta Orsa 
inletts. Vi ser över gatubilden i centrum, parker, skyltning 
samt våra vandringsleder och utför nödvändiga åtgärder för 
att öka Orsas dragningskraft. 

V/a plan  
Arbetet med förutsättningarna för vatten- och avloppsför-
sörjningen i södra Orsa har fortsatt, liksom förberedelser 
för en överföringsledning från Grönklitt. Under arbetet har 
medborgardialoger hållits och fler kommer.   

Skolan  
Upptagningsområdena för skolan har förändrats för att få 
en bättre fördelning av eleverna. Största förändringen är att 
Hansjö kommer att tillhöra Kyrkbyskolan från och med 
2021.  
Under första halvåret beslutades att två förskoleavdelningar 
ska byggas till på förskolan Trimsarvet. Förskolorna Lindan 
1 och 2 har flyttats ner till Lillåhems/Parkens lokaler i cen-
trala Orsa. 

Kosten går mot plus  
Kostenheten har haft en negativ ekonomisk trend, men tack 
vare ett gott samarbete med bl a äldreomsorgen har trenden 
vänt. Även inom skolan arbetas aktivt med måltidssituatio-
nen för att bli både bättre och kostnadseffektivare.  

Gemensam miljö- och byggförvaltning  
Utredningen om en gemensam miljö- och byggförvaltning 
med Mora kommun pågår och ett inriktningsbeslut kom-
mer att fattas under hösten. 
Under tiden kan vi konstatera att stadsbyggnadsförvaltning-
en fått en kraftig ökning av byggnadslovsärenden avseende 
Orsa. Totalt har man fått in 167 ansökningar jämfört med 
76 året innan.  

Framtiden 
Covid 19 
Effekter av covid-19 är i nuläget svåra att förutspå men tro-
ligtvis påverkas ett flertal områden även resten av året.  

Kompetensförsörjning 
Utmaningar för framtiden är kompetensförsörjning, en åld-
rande befolkning och behovet av förändrade arbetssätt. 

Visionen i fokus 
Det är viktigt att kommunen fokuserar på tydliga mål med 
visionen som grund och arbetar med prioriterade åtgärder. 
Implementeringen av visionen kommer att dominera hös-
ten. Viktiga aktuella frågor för kommunen är resultaten i 
skolan, byggandet av särskilt boende, fortsätta att utveckla 
näringslivsklimatet och arbetet med främjande myndighets-
utövning samt VA-planeringen. 
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Särskilt boende 
Nybyggnation av särskilt boende kommer att innebära öka-
de hyreskostnader och en högre belåning i koncernen. 

Heltid som norm 
Heltid som norm behöver konkretiseras och genomföras 
utifrån ett förtydligande om politisk viljeinriktning av par-
ternas överenskommelse. 

Digitalisering 
Digitaliseringen inom kommunens verksamheter måste 
accelerera. Kommunmedborgare och företag har stigande 
förväntningar på välfärden och förväntar sig att kunna han-
tera sina ärenden digitalt. Införande av e-tjänsteplattformen 
är en förutsättning och arbetet med processkartläggning och 
förändrade arbetssätt är ett omfattande arbete som måste 
genomföras för att kunna effektivisera verksamheten och 
erbjuda e-tjänster till medborgarna.  

Samverkan 
Samverkan är en avgörande faktor för att lyckas med det 
kommunala uppdraget. Det finns inte resurser att arbeta 
ineffektivt och det måste tas beslut om framtida organisa-
tion av miljö och stadsbyggnadsfrågor; att fortsätta med 
nuvarande organisation är inget effektivt alternativ. 

Solceller 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att kommunen ska 
investera i en solcellsanläggning per år de kommande åren. 
En kostnadsberäknad plan är under framtagande. 

Förskoleplatser och särskilda behov 
Under ett par år kommer utmaningen för skolan främst att 
beröra förskolorna och antalet förskoleplatser. Redan under 
hösten är de lediga platserna få och en fristående verksamhet 
som muntligt aviserat att de vill starta, har inte inkommit 
med någon ansökan ännu, vilket sannolikt leder till för få 
platser under våren 2021. Om den fristående verksamheten 
inte kommer igång enligt plan så kan en tillfällig förskoleav-
delningen i kommunal regi att behöva startas. 
På grundskolans sida är den största utmaningen ett stort 
antal elever med särskilda behov på lågstadiet. 

Kontaktcenter 
Under det kommande året kommer ett nytt kontaktcenter 
med förnyat uppdrag utvecklas. Detta arbete kommer att 
kräva ett gott samarbete mellan alla verksamheter. Allt för 
att förbättra dialogen och kontakten med våra innevånare. 
Det ska vara lätt att ha kontakt med Orsa kommun. 

Kultur- och biblioteksplan 
Både en kultur- och en biblioteksplan ska upprättas med 
tydliga prioriteringar för att säkerställa en långsiktig utveck-
ling. Biblioteket blir en del av Bibliotek Dalarna. 

Vägar, snöröjining och tomter 
Arbetet med vägutredningen fortsätter i samverkan med 
Besparingsskogen för att tydliggöra roller och ansvar. Mark-
och exploateringsfrågorna fokuserar på exploatering av Sty-
versbacken, försäljning av befintliga fastigheter och tomter 
samt ev strategiska köp enligt översiktsplanen. 
Snöröjningen ses över ytterligare med rutiner och arbetssätt 
för att sänka kostnader och ändå hålla rätt kvalitet.  



8

      Vision Orsa 2050
Vision
I Orsa skapar vi med människor, inte för.
I Orsa får du vara den du är och bli den du vill.

I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given plats i 
vårt samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss utbildningar från 
hela världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas perspektiv med i allt vi gör.

I Orsa skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till handling. Vi tar vara på 
de kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har glimten i ögat och har modet att 
testa nya vägar. Här skapar vi vår framtid.

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och 
tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa 
platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart 
samhälle där vi vill leva, gammal som ung.

I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

I Orsa finns livskvalitet.
Att bo i Orsa är att leva.

I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus 
och här finns den orörda vildmarken och tystnaden.

Orsa är en plats som vi är stolta över. Vi tar hand om varandra, vår miljö och vår natur och här be-
höver ingen vara ensam. Vi har ett liv i balans och det är tryggt att leva just här.

Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla och 
anda. Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut. Orsa är en 
mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar och skapar nytt med 
stolthet och glädje.

I Orsa har vi tid och kraft att leva.

I Orsa gör vi saker möjliga.
I Orsa möter du det enkla.

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och före-
tagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i 
alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog.

I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya och 
förvalta. Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar 
för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer.

Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns företagare 
och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt. Här möter digitala 
lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för många är ett resmål i sig. Här är det 
helt enkelt lätt att uppleva kvalitet.

I Orsa gör vi det möjligt.
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Måluppfyllelse, övergripande mål 

Orsa kommun har fem övergripande målnsom ska uppfyllas till år 2020. Varje verksamhet sätter verksam-
hetsmål som sorterar in under de övergripande målen och som stöttar uppfyllandet av det övergripande 
målet. 

Övergripande mål
Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt 
med digitaliseringen för att skapa en enklare 
vardag för invånare, företagare och besökare och 
senast år 2020 ska kommunen erbjuda minst 50 e-
tjänster. 

Så har verksamheterna bidragit

Service och utveckling 
Gemensamt stöd samt Utredning och utveckling har arbe-
tat med effektivare processkartläggning som är nödvändig 
för att digitalisera effektivt. Gemensamt stöd deltar i ett 
projekt för att digitalisera skolskjutshanteringen. 

Lärande  
Under vårterminen har inga nya digitala tjänster införts 
inom lärande. Däremot har digitaliseringen av förskolekön 
skjutits på framtiden i väntan på att ett nytt grundsystem 
för skolan ska upphandlas.  

Samhälle  
E-tjänster är i planeringsfasen hösten 2020 i samband
med förvaltningsobjektet i MOA. Prioriterat är e-tjänster
för stadsbyggnad och miljökontoret. Processkartläggning
pågår.

Ekonomi
Under året har ett omfattande arbete lagts ned på att öka 
antalet inkommande e-fakturor. Sedan april 2019 är det 
ett lagkrav att samtliga leverantörsfakturor till kommunen 
ska skickas som e-faktura. I dagsläget tar kommunen emot 
80% e-fakturor av det totala antalet. En stor ökning har 
skett tack vare aktivt arbete på ekonomiavdelningen och 
medvetenhet hos leverantörerna. 

= ej uppnått

= uppnått

= delvis  uppnått

Kommunchefens kommentar
En gemensam e-tjänsteplattform är 
nyligen upphandlad i samarbete med 
13 dalakommuner. Ett e-tjänstekon-
tor inrättas i den gemensamma IS/
IT-nämnden. Processkartläggning krävs 
av de tjänster som ska digitaliseras. 
Objektförvaltningarna inom omsorg 

och lärande fungerar och där prioriteras e-tjänster. Objek-
ten inom teknik och samhälle har startat under våren. Det 
största objektet, leda och styra har dock inte startat ännu. 
Det är osannolikt att målet nås i år då det saknas 
tillräckligt med kompetens och resurser under hösten. 
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Övergripande mål
Orsa ska senast 2020 vara bland de högst rankade 
kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimat och bland de 100 högst rankade 
kommunerna i SKR:s skolranking (SKR:s skolranking har 
tagits bort av SKR).

Kommunchefens kommentar 
Resultatet för kommunens service blev 
i mätningen 2019 3,7 och överträffade 
därmed målet. Resultatet för mätning-
en för 2020 redovisas i september. 

Så har verksamheterna bidragit: 

Samhälle 
Orsa nådde plats 83 i mätningen Företagsklimat  
2020 och klarade därmed målet. Under året har 
många aktiviteter genomförts på samtliga verksam-
hetsområden och förvaltningar. Dialogen har stärkts 
genom bl a företagsbesök och företagarfrukostar.  
Projektet ”Främjande myndighetsutövning” är i sin 
slutfas och vi mäter våra kunders nöjdhet genom ”In-
sikt”. Samarbete skola/näringsliv pågår och resulterar 
i bl a praktikplatser, yrkesmässa och företagsbesök. 
Nyföretagarscentrum har startats i samverkan med 
Mora och Älvdalen där det erbjuds rådgivning. 

Skolan  
Skolresultatet är en viktigt parameter. För att höja det 
är lugn och ro i skolarbetet viktigt och där har vi för-
bättrat oss väsentligt enligt den enkätundersökning 
som genomförts. Detta beror på såväl väl planerade 
lektioner som fysiska förbättringar för att skapa en 
bättre skolmiljö. 
Utbildningar i lågaffektivt bemötande i förskolan är 
genomförda på de flesta förskolorna. 

Service och utveckling: 
Mycket av det arbete som nu genomförs har direkt 
påverkan på denna ranking. Ett kontaktcentrum ska 
förbättra kontakten med medborgare i gemen och fö-
retagare. Kommunen arbetar med att förbättra kom-
munens kommunikation generellt, t ex genom att 
skyndsamt svara på e-post och telefon och göra det 
på ett postivt sätt. Service och utveckling administre-
rar också den årliga medborgarundersökningen och 
stöttar förbättringsarbetet där medborgarna enligt 
undersökningen tycker att kommunen behöver bli 
bättre. Bland annat gäller det svarsdisciplin i telefon 
och e-post. 

Miljö 
Enligt Insiktsmätningen som görs har vi nått målen 
för livsmedelskontrollen i båda kommunerna samt 
för miljö- och hälsoskydd i Mora kommun. De olika 
serviceområdena som mäts i Insikt är: Information, 
Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäker-
het och Effektivitet. I Mora kommun ligger vi högt 
inom samtliga områden, och mycket högt på bemö-
tande, tillgänglighet och effektivitet. I Orsa ligger 
vi mycket högt på bemötande men godkänt inom 
information och effektivitet, samt högt på övriga de-
lar. Det skiljer alltså en del mellan kommunerna och 
inom de olika serviceområdena trots att miljökonto-
ret har samma arbetssätt för båda kommunerna och 
att alla handläggare arbetar i båda kommunerna! 
Miljökontoret deltar i projektet Främjande myndig-
hetsutövning för att säkra en likvärdig tillsyn och 
kontroll.  
Informationsinsatserna har på grund av Covid 19 
fokuserats till hemsida och sociala medier. 

Övergripande mål
Orsa ska under 2020 uppnå 7000 invånare 

Kommunchefens kommentar: 
Orsa kommun hade 31 augusti 6938 
invånare. Vid årsskiftet var det 6911 
invånare och budgeten är beräknad 
på 6900 invånare 1 november.  

Jämfört med genomsnitt per augusti 2008-2019 har 
det per 31 augusti 2020:

Avlidit 5 fler 
Fötts 16 fler 
Flyttat in 21 fler 
Invandrat 30 färre 
Flyttat ut 33 färre 
Utvandrat 14 färre 

Att färre flyttat ut beror till viss del att på att när 
Scottutbildningen fanns så flyttade många utom-
socknes elever hem i juni när de avslutade studierna. 
Till hösten kommer inflyttningen inte bli lika stor 
som genomsnittet (allt annat lika). 

Orsa är en av 27 kommuner som saknar bostadsför-
sörjningsprogram som enligt lag ska tas av KF inför 
varje mandatperiod. För att främja bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet ska bostadsför-
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sörjningsprogrammet användas som underlag för 
kommunernas arbete med planläggning. Bostads-
byggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes 
in i plan- och bygglagen (2010:900) år 2014 som ett 
allmänt intresse som kommunerna ska främja. 
Det är osannolikt att målet nås 2020. 

Så har verksamheterna bidragit 

Service och utveckling  
Tidigare beskrivet arbete för att förbättra näringslivs-
rankingen är en del för att vi ska bli en attraktivare 
kommun att bosätta sig i. Generellt arbetar vi för 
möjligheterna att vara med och påverka kommunens 
utveckling. Agenda 2030-arbetet och arbetet med 
barnrätts- och ungdomsperspektiv är andra områden 
som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att 
göra Orsa till en kommun som människor både vill 
flytta till och bo kvar i. 

Samhälle  
Projektet Lyfta Orsa syftar till att höja Orsas attrakti-
vitet som ort att både besöka och bo i. Till det jobbar 
samhälle med mark- och exploateringsfrågor med 
syfte att skapa tomter för såväl fritids- som åretrunt-
boende samt försäljning av dessa.  

Omsorg 
Omsorg har fokuserat på det systematiska kvalitets-
arbetet för att förbättra efterlevnaden av de krav som 
finns på verksamheten. Vi kommer att få fortsätta 
att fokusera på detta. Det krävs både uthållighet och 
tålamod då det tar tid att implementera ett nytt för-
hållningssätt till det systematiska kvalitetsarbetet, 
samtidigt som vi blir otåliga när vissa områden inte 
förbättras snabbt nog. Vi ser dock en märkbar positiv 
skillnad och organisationen har nått en mognad som 
gör att vi inte längre behöver anlita konsulter för att 
driva arbetet. En av enhetscheferna kommer att få ett 
särskilt ansvar för det fortsatta arbetet.  

Miljö 
Miljökontoret ska fokusera på arbete för förbättrad 
och säkerställd vattenkvalitet i sjöar, vattendrag, 
grundvatten och dricksvatten. Eftersom Covid -19 
innebar att man fick ansvar för ett nytt lagstiftnings-
område har man tvingats till omprioritering vilket 
försenat en del insatser.  

Stadsbyggnadskontoret 
De garantier avseende handläggningstider mm har 
hållits. De planfrågor kontoret tidigare hanterat 
ligger nu direkt under kommunstyrelsen. 

Övergripande mål
Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med 
kompetenta, engagerade friska och nöjda med- 
arbetare.  

Kommunchefens kommentar: 
På grund av ändringar i SCB:s be-
räkningar av medarbetarindex går 
inte en jämförande mätning mot 
tidigare år att göra 2020. Först nästa 
år kan vi se trenden.

Så har verksamheterna bidragit: 

Stadsbyggnadskontoret  
Kontoret har inte erbjudit några praktikplatser som 
planerat. En medarbetar/arbetsmiljöenkät kommer 
att genomföras under september månad. 

Miljö 
Miljökontoret har arbetat med att öka arbetsglädjen 
på kontoret, vilket är en förutsättning för att kunna 
genomföra ett gott arbete. Dessutom har man arbetat 
med att nå samsyn på verksamheten, bl a genom ge-
mensamma inspektioner, för att få till stånd likvärdi-
ga bedömningar.  

Övergripande mål
Kommunens resultat ska under perioden 2019-2023 i 
genomsnitt uppgå till minst 1,5% av skatteintäkterna. 

Kommunchefens kommentar 
Vi har under de senaste åren haft 
en bra ekonomi och klarat 1,5 % 
målet. Det kommer tuffare tider 
med sämre skatteprognoser, för-
sämrad konjunktur och ökade 

hyreskostnader i samband med nybyggnation av äld-
reboende. Vi räknar med att vi ska klara målet även 
i år. 

Så har verksamheterna bidragit: 
Se resp. ekonomiredovisning.
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Personalredovisning  

Arbetskraft 
Anställda 
Antalet tillsvidareanställda i Orsa kommun per 31 
juli 2020 är 477 personer, en liten ökning med 5 
personer jämfört med 31 juli 2019. Den totala arbets-
kraften, alla anställningsformer ligger på 505 årsar-
betare, vilket är samma nivå som förra året. 

Sysselsättningsgrad 
Andelen heltidsarbetande i kommunen har inte 
förändrats sedan samma tidsperiod förra året, drygt 
60 procent. Andelen anställda som arbetar mer än 75 
procent av heltid ligger på över 87 procent. 

Avgångar 
Bland de tillsvidareanställda har 31 personer slutat i 
kommunen under fram till 31 juli. 

Av dessa har 9 personer gått i pension. En marginell 
skillnad från samma tidpunkt förra året då 30 perso-
ner slutade varav 11 personer gick i pension. 

Medelålder 
Medelåldern för månadsanställda i kommunen var i 
juli knappt 47 år, vilket innebär att vi blivit ett år yng-
re. För männen är medelåldern 45 och för kvinnor 
47 år. Medelåldern har alltså minskat för tredje året 
i rad. 21 personer har fyllt 65, vilket är några fler än 
förra året, då vi hade 13 personer över 64. 

Könsfördelning 
Av kommunens 477 tillsvidareanställda är 86 män 
och 391 kvinnor.   

Lön och personalkostnader 
Löneöversynen för 2020 är ej klar. De centrala avtals-
förhandlingarna mellan arbetstagarorganisationerna 
Kommunal, Vision, SSR och Ledarna och Sveriges 
kommuner och regioner strandade i våras. Med an-
ledning av pandemin sköt man upp förhandlingarna 
över sommaren. Enligt uppgift från Sveriges kom-
muner och regioner så kommer förhandlingarna att 
återupptas i början av september. Anställda anslutna 
till dessa fackförbund har därför ej fått sin årliga 
löneöversyn ännu. Genomsnittslönen blir därför 
missvisande och redovisas ej här. 

Kompetensförsörjning 
Uppfattningen om Orsa kommuns arbetsgivar-
varumärke har en stor betydelse i arbetet med att 
säkra kommunens kompetensförsörjning. Ett vik-

Fördelat på kön 202007 201908
Män 7,10 % 4,30 %
Kvinnor 8,70 % 6,40 %
Totalt 8,30 % 5,90 %

Fördelat på ålder 202007 201908
-29 7,60 % 5,20 %
30-40 7,90 % 5,60 %
50- 9,00 % 6,40 %
Totalt 8,30 % 5,90 %
Varav långtidssjuka 27,90 % 31,10 %

tigt strategiskt anslag är att kommunen ska vara 
en attraktiv arbetsgivare såväl för potentiella som 
nuvarande medarbetare. Vi arbetar därför aktivt med 
Medarbetarskap som förhållningssätt. Ett välfunge-
rande Medarbetarskap med engagerade, ansvarsfulla 
medarbetare leder till bra arbetsklimat, intressantare 
arbete och i förlängningen till värdefull verksamhets-
utveckling. Andra områden som vi kan påverka när 
det gäller kompetensförsörjning är bland annat ökad 
digitalisering och utveckling av en hållbar arbetsmil-
jö så att fler kan arbeta mer och längre. 

Ohälsotal 
Perioden 1/1 – 31/7 2020 och 31/8 2019 i tabell. 

Ohälsotalet har i år stigit jämfört med 2019 från 5,9 
till 8,3 procent. Troligen är det en följd av att alla 
med sjuksymtom uppmanats att stanna hemma för 
att hindra smittspridning av Covid-19. Staten har 
från och med 11 mars 2020 tagit över arbetsgivarnas 
kostnader för sjuklön under de första två veckorna. 
De betalar också tillbaka en schablonsumma på 700 
kronor till individen för karensdagen. Detta för att 
hindra att anställda av ekonomiska skäl går till jobbet 
istället för att stanna hemma med symtom. Man kan 
också konstatera att det är fler korta sjukfall och att 
andelen långtidssjuka, över 60 dagar har blivit lägre. 
Högsta ohälsotalet kan man se på verksamhetsområ-
de Service och utveckling, där sjukfrånvaron var 12 
procent.
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Ekonomiska rapporter

Driftredovisning för perioden januari-augusti 2020
Nettokostn-

Jan-Aug 
2020

Budget-
Jan-Aug 

2020

Avvikelse Nettokostn 
Jan-Aug 
2019

Kommunfullmäktige 1 403 1 725 322 1 610
Kommunstyrelse 15 754 18 904 3 150 15 333
Utskott för Strategi 11 174 13 044 1 870 12 410
Utskott för Samhälle 25 880 29 463 3 583 30 130
Utskott för Lärande 107 727 109 268 1 541 108 536
Utskott för Omsorg 105 839 106 035 196 101 419
Miljönämnd 1 586 1 209 -377 1 527
Byggnadsnämnd 2 583 2 671 88 2 514

Summa verksamheters nettokostnader 271 946 282 319 10 373 273 479

Finansieringens nettointäkter -307 130 -290 739 16 391 -290 297

Summa -35 184 -8 420 26 764 -16 818

Investeringsredovisning för perioden januari-augusti 2020

Budget 
2020

Utfall 2020 Utfall 2019

Jan-Dec  Jan-Aug  Jan-Aug
900 0 0

0 0 561
25 800 8 246 14 725

2 000 774 1 318
2 100 1 412 424

0 0 1

Nämnd 
Kommunstyrelse 
Utskott för Strategi 
Utskott för Samhälle 
Utskott för Lärande 
Utskott för Omsorg 
Miljönämnd 

Exploateringsfastighet 1 000 11 0
Totalt Orsa kommun 31 800 10 443 17 029

33 % av kommunens budgeterade investeringar var förbrukade vid delårsbokslutets upprättande. Sedan 
2013 redovisas bruttoinvesteringar. 

Externa investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen som avräknas i takt med 
avskrivningarna på aktuella objekt.
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De största investeringarna är (tkr) 
Budget 

2020
Utfall  
2020         

Jan-Aug
20 000 6 105 *

1 550 1 345
1 300 967
1 500 601

Stadsnät IT
Bilar Omsorgen 

Vägbelysning
IT-utrustning Lärande 
Summa 24 350 9 018

*Med hänsyn till driftkostnader och fakturerade avgifter har Stadsnät och bredbandsprojektet

ERUF påverkat likviditeten med sammanlagt 2,6 mkr under perioden januari-augusti.

Prognos för driftredovisning 2020

Prognos 

2020
Budget 

2020

Avvikelse Avvikelse 
2019

Kommunfullmäktige 2 135 2 588 453 59
Kommunstyrelse 27 558 28 356 798 38
Utskott för Strategi 18 259 19 566 1 307 -300
Utskott för Samhälle 41 598 44 194 2 596 -786
Utskott för Lärande 161 984 163 902 1 918 -3 035
Utskott för Omsorg 159 671 159 053 -618 1 300
Miljönämnd 1 894 1 814 -80 -70
Byggnadsnämnd 4 007 4 007 0 0

Summa verksamheters nettokostnader 417 106 423 480 6 374 -2 794

Finansieringens nettointäkter -445 301 -436 109 9 192 314

Summa -28 195 -12 629 15 566 -2 480
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Delårsrapport jan-aug 2020
Tkr 2020 2019
VERKSAMHET Nettokostnad 

Jan - Aug
Budget 

Jan - Aug
Avvikelse 
perioden

Avvikelse
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Kommunfullmäktige 155 263 108 70 198
Kommunalt partistöd 238 251 13 0 225
Revision 311 500 189 283 392
Valnämnd 0 0 0 0 81
Överförmyndaren 342 445 103 200 399
God man och förvaltare 357 266 -91 -100 315

Summa 1 403 1 725 322 453 1 610

KOMMUNSTYRELSEN

Delårsrapport jan-aug 2020
Tkr 2020 2019

VERKSAMHET Nettokostnad 
Jan - Aug

Budget 
Jan - Aug

Avvikelse 
perioden

Avvikelse 
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Politisk verksamhet 3 504 5 791 2 287 0 2 993

varav Medel till KS förfogande 3 867 3 867 0 770

Kommunchef 5 743 5 591 -152 -132 5 529

Ekonomi 2 939 3 072 133 150 2 930

Personal 1 505 1 882 377 300 1 714

Löneservice 1 000 951 -49 0 898

Kommunikation 1 063 1 617 554 480 1 269

Summa 15 754 18 904 3 150 798 15 333

Avvikelsen för kommunchefen beror på rekryteringskostnader och en period med dubbla löner.

Ekonomi har erhållit ersättning för momsåtersökningar kopplade till tidigare år. Kommunstyrelsen buffert (medel till kom-
munstyrelsens förfogande) beräknas användas i sin helhet, främst till projektet Lyfta Orsa. 

Personal har pga pandemin inte kunnat göra större utbildningar och utvecklignsinsatser för cheferna. Personal har dessut-
om fått statlig stöd i form av ersättning för höga sjuklönekostnader. 

Överskottet för kommunikation beror på att 500 tkr för projektet Min digitala arbetsplats inte kommer att hinnas med 
under 2020. 

Överskottet för revisionen beror på framräknad prognos för 12 årsperioden. Sannolikt blir överskottet mindre.

Kostnaden för Överförmyndare har varit överbudgeterat. Det kan bli ytterligare överskott pga underbemanning
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UTSKOTT FÖR LÄRANDE

Delårsrapport jan-aug 2020
Tkr 2020 2019

VERKSAMHET Nettokostnad 
Jan - Aug

Budget 
Jan - Aug

Avvikelse 
perioden

Avvikelse 
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Utskott för Lärande 44 107 63 85 90

Musikskola 3 107 3 077 -30 -35 2 975

Förskola 21 765 21 794 29 -720 21 893

Grundskola, fritids 50 367 50 263 -104 -1 116 52 320

Grundsär 716 987 271 100 1 164

Gymnasienämnd 28 333 28 383 50 2 394 26 780

Administration 3 245 3 564 319 270 3 014

Ej fördelade medel 100 1 093 993 1 040 300

Insatser barn o ungdom 50 0 -50 -100

Summa 107 727 109 268 1 541 1 918 108 536

Utskottet för Lärande prognostiserar på helåret ett överskott i driften på verksamheten. Det överskottet är tack vare gym-
nasiet och troligen det faktum att få elever från Orsa går på introduktionsprogrammen och därmed går minst 4 år på gym-
nasiet. Anledningen till det är i sin tur att så många elever från Orsa går ut grundskolan med godkända betyg. Det är dock 
viktigt att notera att gymnasiets prognoser svänger snabbt beroende på var eleverna väljer att studera. 

För- och grundskolan i Orsa prognostiseras att gå med underskott. Det underskott som Orsas för- och grundskolor står för 
kan dels härledas till elevers särskilda behov i verksamheterna och dels till ett stort behov av platser i förskolorna.

UTSKOTT FÖR STRATEGI
Delårsrapport jan-aug 2020
Tkr 2020 2019

VERKSAMHET Nettokostnad 
Jan - Aug

Budget 
Jan - Aug

Avvikelse 
perioden

Avvikelse 
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Utskott för Strategi o utv 1 0 -1 -1 0

VO chef Service o utveckl 1 844 1 674 -170 -170 1 646

Gemensamt stöd 3 736 4 305 569 328 3 799

Administrativt stöd 2 916 3 145 229 250 2 835

Utredning och utveckling 1 280 1 450 170 150 1 805

Kostenhet 1 397 2 470 1 073 750 2 325

Summa 11 174 13 044 1 870 1 307 12 410

Gemensamt och administrativt stöd visar ett positivt resultat. Det beror mest på att tjänster inte blev tillsatta under våren. 
Verksamheten har också varit återhållsam med utgifter. Att tjänster ej varit tillsatta under första delen av året har förstås 
påverkat vårt resultat men det har också bidragit till ökad arbetsbelastning för medarbetare.

Avvikelsen för VO chef Service och utveckling beror på en oplanerad extrakostnad för uppdatering av ärende/dokument-
hanteringssystemet Public 360 som vi har gemensamt med Mora och Älvdalen. 

Kostenheten  kommer att visa gröna siffror för  första gången på många år.  Bakom detta ligger ett gott utvecklingsarbete 
mellan kosten och äldreomsorgen som kommit igång under våren. Vi identifierar dyra produkter och onödiga inköp. 
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UTSKOTT FÖR SAMHÄLLE
Delårsrapport jan-aug 2020

Tkr 2020 2019

VERKSAMHET Nettokostnad 
Jan - Aug

Budget 
Jan - Aug

Avvikelse 
perioden

Avvikelse 
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Utskott för Samhälle 38 47 9 0 45

VO chef Samhälle 1 300 1 279 -21 -30 1 486

Näringsliv 1 344 2 592 1 248 1 604 2 260

Integration -605 -600 5 0 -1 791

Arbetsmarknad 4 470 3 207 -1 263 -890 4 188

Infrastruktur 8 401 10 376 1 975 1 862 11 267

Skog och mark -292 373 665 725 379

Fastighet 751 963 212 -609 962

Kultur och bibliotek 4 046 4 563 517 171 4 575

Fritid 6 427 6 663 236 -237 6 759

Summa 25 880 29 463 3 583 2 596 30 130

Samhälle har sammantaget ett positivt resultat för delåret 2020. Det har varit en snöfattig vinter och genomförda åtgärder 
inom snöröjning har medfört lägre kostnader. Flertalet driftsåtgärder genomförs inom projektet ”Lyfta Orsa” och aktiviteter 
för ett starkare företagsklimat har till stor del finansierats via ”Buchtmedel” från Tillväxtverket.

Avvikelser på AME gäller dels lån av personal till fritid, dels minskad försäljning Returbutiken pga Corona. Detta är en 
engångsavvikelse som varit med i beräkningen under året. 

Till det positiva resultatet för infrastruktur bidrar stadsnätet med nära 1,7 milj på grund av  ändrade redovisningsprinciper 
och ökat antal anslutningsavgifter.
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UTSKOTT FÖR OMSORG

Delårsrapport jan-aug 2020
Tkr 2020 2019

VERKSAMHET Nettokostnad 
Jan - Aug

Budget 
Jan - Aug

Avvikelse 
perioden

Avvikelse 
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Utskott för Omsorg 50 167 117 130 63

SOC gemensamt 909 1 146 237 61 1 234

Äldreomsorg 48 902 48 596 -306 -989 46 794

HS enheten 9 237 9 069 -168 -176 9 316

Socialpsykiatri 1 506 1 622 116 144 1 366

LSS 18 976 18 167 -809 -1 169 16 510

Individ och familjeomsorg 6 897 5 495 -1 402 -1 574 7 594

Insatser vuxna 1 925 2 167 242 350 1 995

Insatser barn och ungdom 2 489 4 335 1 846 2 510 3 035

Ekonomiskt bistånd 4 676 4 789 113 0 5 928

Familjerådgivning, familjerätt 1 065 977 -88 -140 904
Administration 9 847 9 739 -108 -188 9 447

Ej fördelade medel 0 100 100 0 0

Integration/flykting -682 -333 349 483 -2 570

Projekt 42 0 -42 -60 -197

Summa 105 839 106 036 197 -618 101 419

Omsorgen prognostiserar ett mindre underskott för 2020. Huvudförklaringen till detta är pandemisituationen. Det har 
dels krävts mer personal (vikarier), dels krävts mer skyddsutrustning än tidigare. 

IFO visar upp en betydligt bättre prognos än föregående år vilket huvudsakligen beror på att trenden med ökande försörj-
ningsstöd har brutits under första delen av året, dels på att vi inte behövt ta in konsulthjälp i samma utsträckning som tidi-
gare. 

Det är viktigt att påpeka den stora prognososäkerheten detta år, dels på grund av att vi inte vet hur pandemin utvecklar sig, 
dels på osäkerheten över i vilken utsträckning staten kommer att kompensera för de högre kostnaderna vi har. 
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MILJÖNÄMND
Delårsrapport jan-aug 2020
Tkr 2020 2019

VERKSAMHET Nettokostnad 
Jan - Aug

Budget 
Jan - Aug

Avvikelse 
perioden

Avvikelse 
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Miljönämnd 94 92 -2 0 128

Energirådgivning 7 0 -7 0 -165

Administration 572 576 4 0 776

Miljöskydd 382 309 -73 -80 632

Miljö, hälsa o hållbar utveckling 531 232 -299 0 156

SUMMA 1 586 1 209 -377 -80 1 527

BYGGNADSNÄMNDEN
Delårsrapport jan-aug 2020
Tkr 2020 2019

VERKSAMHET Nettokostnad 
Jan - Aug

Budget 
Jan - Aug

Avvikelse 
perioden

Avvikelse 
helår 

prognos

Nettokostnad 
Jan-Aug

Byggnadsnämnd 77 105 28 0 116

Stadsbyggnad adm 743 749 6 0 813

Bygglov 353 423 70 0 441

Planer 449 515 66 0 278

Översiktsplan 0 0 0 0 74

Karta, Mät, GIS 608 647 39 0 507

Bostadsanpassning 353 233 -120 0 285

Summa 2 583 2 672 89 0 2 514

Miljökontoret kommer att redovisa ett negativt delårsresultat. På grund av Covid-19 och utökat tillsynsansvar för träng-
sel har vi inte kunnat genomföra den planerade miljötillsynen på mindre verksamheter som inte betalar årlig avgift. 
Detta innebär att intäkterna uteblir från den planerade tillsynen som inte blir av. Vi kommer att bli kompenserade från 
staten med totalt ca 200 tkr för Mora och Orsa men det kommer inte att kunna täcka intäktsbortfallet.

Byggnadsnämnden har ett överskott på strax under 100 tkr för året tom augusti och följer budget. Bostadsanpass-
ningen har utbetalat 120 tkr mer än beräknat tom sista augusti.
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Periodens resultaträkning (tkr) 
Koncernen Koncernen

Not Utfall 
2020-08-31

Utfall 
2019-08-31

Diff Utfall 
2020-08-31

Utfall 
2019-08-31

1 59 354 58 147 1 207 130 532 120 227
2 -320 432 -321 087 655 -362 268 -359 064
3 -8 933 -8 185 -748 -24 118 -22 018

-270 011 -271 125 1 114 -255 854 -260 855

4 197 050 196 400 650 197 050 196 400
5 107 798 91 039 16 759 107 798 91 039

6 1 133 1 070 63 398 374
7 -786 -566 -220

35 184 16 818 18 366

-3 873
45 519

-3 448
23 510

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader
Periodens resultat

Noter Resultaträkning
2020-08-31 2019-08-31

1 336 2 210
11 903

4 580
32 246

7 192
0

16

14 841 
4 440 

31 076 
6 966 

660 
35 

59 354 58 147

-169 137 -170 143
6 383 7 136

-13 875 -12 908
-605 -442

-1 432 -1 486
-63 075 -60 336
-26 174 -27 423
-12 226 -12 938

-1 395 -1 496
-175 0

-38 721 -41 051

1 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 

Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Summa

2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Förändring av semesterlöneskuld 

Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 

Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Lämnade bidrag
Fastighetskostnader
Anskaffningskostnad såld exploateringsmark 

Övriga kostnader
Summa -320 432 -321 087

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal (alla oavsett löptid) 
Avgifter

117 003 91 718

28 910 21 835
0 0

med förfall inom 1 år med 
förfall inom 1-5 år med 
förfall senare än 5 år 
Summa 145 913 113 553
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Periodens resultaträkning (tkr)
Koncernen Koncernen

Not Utfall
2020-08-31

Utfall
2019-08-31

Diff Utfall
2020-08-31

Utfall
2019-08-31

Verksamhetens intäkter 1 59 354 58 147 1 207 130 532 120 227

Verksamhetens kostnader 2 -320 432 -321 087 655 -362 268 -359 064

Avskrivningar 3 -8 933 -8 185 -748 -24 118 -22 018

Verksamhetens nettokostnader -270 011 -271 125 1 114 -255 854 -260 855

Skatteintäkter 4 197 050 196 400 650 197 050 196 400

Generella statsbidrag och utjämning 5 107 798 91 039 16 759 107 798 91 039

Finansiella intäkter 6 1 133 1 070 63 398 374

Finansiella kostnader 7 -786 -566 -220 -3 873 -3 448

Periodens resultat 35 184 16 818 18 366 45 519 23 510

3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

4 Skatteintäkter 
Egna skatteintäkter 197 050 196 400

197 050 196 400

66 474 65 356
1 808 1 803
4 723 3 229

15 076 7 743
-1 998 -1 782
11 801 11 450

9 914 3 240

Summa skatteintäkter

5 Generella statsbidrag och utjämning 
Inkomstutjämningsbidrag Strukturbidrag
Regleringsavgift/bidrag 

Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag för LSS-utjämning    Kommunal 
fastighetsskatt
Generella bidrag från staten
varav engångsmedel flykting

0 658
Summa generella statsbidrag och utjämning 107 798 91 039

Ökning av kostnadsutjämningsbidrag mellan perioderna beror på att ett nytt utjäm-
ningssystem trädde i kraft år 2020. 

I ökningen av generella bidrag från staten ligger bidrag med anledning av sämre 
skatteprognoser pga covid 19.  

12 11
121 127
747 712
107 92

6 Finansiella intäkter 
Räntor på utlämnade lån 
Räntor på likvida medel 
Borgensavgift 
Återbäring Kommuninvest 

Övriga finansiella intäkter 146 128
1 133 1 070

0 0

Summa finansiella intäkter

7 Finansiella kostnader 
Räntor på långfristiga lån 
Ränta på pensionsmedel -398 -405

0
-276

-64
0

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av värepapper
Övriga finansiella kostnader -112 -97

-786 -566Summa finansiella kostnader
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Koncernen
Not 2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

   Dataprogram, ledningsrätter 428 509

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 161 523 159 627 150 509 681 514 648 182

   Maskiner och inventarier 9 11 861 12 989 13 638 26 768 26 411

   Pågående nyanläggning 0 0 0 38 060 30 053

10 97 179 97 039 97 006 10 936 11 078

270 563 269 655 261 152 757 706 716 233

0 0 0 0 69

5 587 5 751 5 751 5 587 5 751

38 894 47 194 45 781 46 293 49 255

29 797 32 627 32 614 30 067 32 614

64 022 25 366 20 558 68 298 22 137

Finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd med mera 

Exploateringsfastigheter 

Fordringar

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar 138 300 110 938 104 704 150 245 109 826

SUMMA TILLGÅNGAR 408 863 380 593 365 856 907 951 826 059

35 184 9 056 16 818 45 519 23 510

12 034 0 0 12 034 0

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

218 845 209 788 209 789 275 801 260 059
281 063 233 844 241 607 348 354 298 569

11 30 725 29 091 28 939 31 431 29 611

0 0 0 12 057 10 393
30 725 29 091 28 939 43 488 40 004

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital
Årets resultat 

Direktbokning eget kapital 

Resultatutjämningsreserv 

Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 

Uppskjutna skatteskulder 

Summa avsättningar

Skulder

12 11 908 24 671 22 720 425 003 395 210

85 167 92 987 72 590 91 106 92 276

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder 97 075 117 658 95 310 516 109 487 486

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 408 863 380 593 365 856 907 951 826 059

400 400 400 142 640 142 640
-400 -400 -400 -142 640 -142 640

148 160 148 092 149 661 148 160 149 661

411 361 381 067 371 324 411 361 371 575

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 559 521 529 159 520 985 559 521 521 236
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2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31
249 718 223 118 223 118

8 337 26 600 14 588

Noter Balansräkning

8 Byggnader och tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde
Ack anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde på årets korrigeringar

258 055 249 718 237 706

-90 091 -81 828 -81 828
-6 174 -8 263 -5 369

Ack anskaffningsvärde UB

Avskrivningar
Ack avskrivningar IB
Årets avskrivningar
Ack avskrivningar på årets korrigeringar -267

-96 532 -90 091 -87 197

161 523 159 627 150 509

68 603 72 413 72 413
2 095 3 265 2 440
-140 -6 392

Ack avskrivningar UB 

Bokfört värde

9 Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde
Ack anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde på årets avyttringar 

Anskaffningsvärde på årets korrigeringar -463 -683 -7 075
70 095 68 603 67 778

-55 614 -53 813 -53 813
-2 760 -3 374 -2 816

140 2 031

Ack anskaffningsvärde UB

Avskrivningar
Ack avskrivningar IB
Årets avskrivningar
Ack avskrivningar på årets avyttring 

Ack avskrivningar på årets korrigeringar -458 2 489
-58 234

11 861

-55 614

12 989

-54 140

13 638

572 572 572
8 656 8 595 8 527

151 262 149 379 140 305
1 033 1 081 1 105

Ack avskrivningar UB 

Bokfört värde

Det bokförda värdet fördelar sig på följande sätt:

Mark
Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter
Fastighet för annan verksamhet
Summa bokfört värde 161 523 159 627 150 509
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1 375 1 601 1 711
7 959 9 440 9 840
1 605 481 562

400 863 863
522 604 662

11 861 12 989 13 638

2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31

35 393 35 393 35 393
39 448 39 448 39 448
12 000 12 000 12 000

158 18 18
10 10 10

210 210 210
170 170 170

94 94 94
100 100 68

87 583 87 443 87 411

30 30 30
3 540 3 540 3 540

26 26 25
3 596 3 596 3 595

5 000 5 000 5 000
1 000 1 000 1 000
6 000 6 000 6 000

97 179 97 039 97 006

24 328 22 810 22 884
398 601 405

Maskiner
Inventarier
Fordon
Konst
Övriga maskiner och inventarier
Summa inventarier

10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier

Orsa bostäder AB  (100% )
Orsa lokaler AB (100%)
Orsa vatten och avfall AB (100%)
Oreälvens kraft  AB (35%)
Dalarna Holding AB
Visit Dalarna AB
Inlandsbanan AB
Dalhalla Förvaltning AB
Diverse övriga aktier
Summa
Andelar
Inlandsbanekommunerna ekonomisk förening 

Kommuninvest
Övriga andelar
Summa
Långfristiga fordringar
Lån till Orsa SK multiskidbana 

Kommuninvest förlagslån
Summa
Summa finansiella anläggningstillgångar

11 Avsättningar för pensioner
Pensionsskuld
Ränta på pensionsskuld
Särskild löneskatt 5 999 5 680 5 650

30 725 29 091 28 939

7 000 7 000 7 000
19 435 19 435 16 800

5 278 5 278 5 278

Summa pensionsskuld 

12 Långfristiga skulder 
Gatukostnadsersättning 

Anslutningsavgifter stadsnät
Skuld investeringsbidrag
Ackumulerad upplösning investeringsbidrag 
Summa långfristiga skulder

-19 805
11 908

-7 042
24 671

-6 358
22 720
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Prognos för 2020 års resultaträkning (tkr)
Prognos 

2020
Budget 

2020

Avvikelse 
Budget/Prognos

Resultat 
2019

-415 818 -422 886 7 068 -411 296

-13 600 -12 800 -800 -12 554
-429 418     -435 686 6 268 -423 850

296 320 299 409 294 815
161 698 148 253 137 328
28 600 11 976

-3 089
13 445
16 624 8 293

615 1 520 -905 1 507
-1 020 -867 -153 -744

Verksamhetens nettokostnader    
 (exklusive avskrivningar) 
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning 
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat 28 195 12 629 15 566 9 056



Avgifter (tkr) 2020-08-31   2019-12-31 

-med förfall inom 1 år  928 900   1 103 306 

-med förfall inom 1-5 år 1 581 928   944 047 

-med förfall senare än 5 år  0       0 

Det totala finansiella leasingbeloppet bedöms vara mycket lågt i förhållande till totala balansomslutningen 
och skulle sannolikt inte påverka en ekonomisk bedömning av kommunens ställning.  

Skatteintäkterna har periodiserats till 8 månaders resultat efter senast kända prognos vid tiden för 
bokslutet. 

Kommunen följer RKR R2 avseende avgift eller bidrag till anläggningstillgångar. 

Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av beräknade procentuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen enligt SKL´s rekommenderade nivå. 

Pensionsskulden har beräknats av Skandikon enligt RKR´s rekommendation R10. Pensionsåtaganden 
som intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. 

Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. 

Pensionsförpliktelser och särskild löneskatt har periodiserats till 8 månaders resultat efter beräknad 
prognos. 

Statsbidrag och skatteintäkter som avser redovisningsperioden men inte var utbetalda 31 augusti har 
fordringsförts. 

Semesterlöneskulden avser intjänade ej uttagna semesterdagar. Skuld för okompenserad övertid har 
också beräknats och bokförts per sista augusti. Skulden för de timanställdas löner har inte beräknats per 
sista augusti. Som grund för detta ställningstagande ligger främst att skulden inte kan beräknas i tid för att 
ingå i delårsbokslutet. Snabbhet prioriteras före exakthet.  

Anläggningstillgångar Enligt kommunens redovisningsprinciper bedöms en tillgång där 
anskaffningsvärdet uppgår till ett basbelopp (för närvarande 47,3 tkr) och som är avsedd för stadigvarande 
bruk eller innehav vara en anläggningstillgång.  
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Redovisningsprinciper 2020-08-31
Kommunen följer den kommunala redovisningslagen samt de rekommendationer som Rådet för 
kommunal redovisning utfärdat vad gäller redovisningen. Undantaget är redovisning av finansiell leasing. 

Resultatet för 8 månader och helårsprognosen bygger på lämnade underlag från förvaltningarna. 
Kostnader och intäkter har periodiserats av respektive förvaltning alternativt ekonomiavdelningen för att 
hamna i rätt period. 

Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen sedan dessa summor har 
justerats med interna poster. 

I noterna till resultaträkningen lämnas upplysning om ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Några 
få leasingobjekt är eventuellt att betrakta som finansiell leasing enligt RKR R5. Nedan lämnas 
upplysningar om dessa avtal.  

Finansiella leasingavtal 



Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar. 

Avskrivningstiden för byggnader och tekniska anläggningar är 10-50 år samt för maskiner och 
inventarier 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 och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Internräntan har beräknats med 1,5 % på tillgångarnas bokförda värde enligt SKL´s rekommendation. 

Komponentindelning av materiella anläggningstillgångar har införts från 2014 för befintliga tillgångar. 

För investeringar i nya anläggningar tillämpas komponentindelning och en komponent definieras som en 

utgift som är relativt stor i relation till den totala investeringen och bedöms ha en avvikande 

avskrivningstid. 

Årligen görs en bedömning av kvarvarande objekt i anläggningsreskontran om det finns 
något nedskrivningsbehov sett utifrån om anläggningen inte längre används eller inte används till 
det den var avsedd att användas till från början. 

Prövning om återföring av tidigare nedskrivning är motiverad genomförs vid upprättande av delårsrapport 
och årsredovisning enligt RKR R6. Om återföring är motiverad görs en beräkning av tillgångens värde och 
återföringen redovisas i resultaträkningen. 

Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar från och med 2009. 

Samtliga osäkra kundfordringar äldre än 6 månader värderegleras vid årsskiftet. Löpande under året 
värderegleras kundfordringar som Intrum bedömt osäkra och därmed överfört till långtidsbevakning. 

Vissa aktier klassificeras som kortfristig placering då syftet med innehavet är avyttring för att lösa 
framtida pensioner.  

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Transaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och dotterföretagen 
har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. I den kommunala koncernen 
ingår bolag där kommunen har minst 20% inflytande. Kommunen äger Oreälvens kraft till 35% men 
inflytandet beräknas inte vara så stort att kommunens del av företaget ska konsolideras. 
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Revisorerna i Orsa kommun 2020-11-10 

/ 

Till 
Fullmäktige i Orsa kommun 
organisationsnummer 212000-2189 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet 
i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av KPMG AB som biträder revisorerna. 

V år bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utfö1is enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorerna bedömer att resultatet avseende mål för god ekonomisk 
hushållning i delårsrapporten är i enlighet med fullmäktiges mål. 

Avseende verksamhetsmålen bedömer revisorerna att resultatet i 
delårsrapporten inte är fullt förenligt med målen som fullmäktige 
beslutat om eftersom endast två av fem mål bedöms vara uppnådda. 

Orsa kommun 2020-11-10 

jL ? } 
C l�Jz:I( (Cll/Vil
Elisabeth LangriJJ.- --"--

Bilagor: 

/��vnA,Wt� ' usanne Andersson 

LJ_J,-/ __ ,/7-
(/ /0 (;

��t,/ZPL() ;;� 
Karolina Sandvik 

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Vision Orsa 2050 

I Orsa skapar vi med människor, inte för.
I Orsa får du vara den du är och bli den du vill. 
I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given 
plats i vårt samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss utbild-
ningar från hela världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas perspektiv 
med i allt vi gör. I Orsa skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till 
handling. Vi tar vara på de kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har 
glimten i ögat och har modet att testa nya vägar. Här skapar vi vår framtid.

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår om-
värld och tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är 
en av de bästa platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med 
att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung.

 I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

I Orsa finns livskvalitet.
Att bo i Orsa är att leva.
I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser ut-
omhus och här finns den orörda vildmarken och tystnaden. Orsa är en plats som vi är stolta 
över. Vi tar hand om varandra, vår miljö och vår natur och här behöver ingen vara ensam. Vi 
har ett liv i balans och det är tryggt att leva just här.

Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla 
och anda. Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut. 
Orsa är en mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar och 
skapar nytt med stolthet och glädje. 

I Orsa har vi tid och kraft att leva.

I Orsa gör vi saker möjliga.
I Orsa möter du det enkla.
I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar 
och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi 
kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog.

I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya 
och förvalta. Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter 
bra lösningar för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer.

Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns 
företagare och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt. 
Här möter digitala lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för många är ett 
resmål i sig. Här är det helt enkelt lätt att uppleva kvalitet.

I Orsa gör vi det möjligt.
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