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Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag - :

Denna behandling ' Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag' har inget
tjänsteutlåtande.

Interpellation om Orsa Vatten och Avfall - OK KS 2022/00237-1 Interpellation om Orsa Vatten och Avfall : Interpellation om Orsa Vatten och Avfall

Orsa den 13 maj

Interpellation om Orsa Vatten och Avfall till ordförande Leif Dahlfors

Under år 2020 utreddes Nodavas verksamhet av ett externt konsultföretag.
Utredningen låg till grund för de förslag gällande styrning av VA-bolagen som
kommunfullmäktige nu ska besluta om. I utredningen beskrevs den inte så lite
omständliga organisationsstruktur för kommunens VA-bolag, där alla
kommunala vatten och avfallsanläggningar är organiserade i ägarbolaget Orsa
Vatten och Avfall (nedan benämnt OVA) och där detta ägarbolag styr över
Nodava tillsammans med Mora och Älvdalens motsvarande ägarbolag.
Ordförande i OVA är samtidigt vice ordförande i Nodava AB.
• Hur ser ordförande för OVA på denna organisationsstruktur för
kommunens VA-bolag? Kan kommunen arbeta vidare med denna
organisationsstruktur eller anser ordförande att den behöver ändras på
något sätt?
• Hur ser ordförande på VA-bolagens dubbla roller som beställare och
utförare av tjänster, där det delvis är samma politiker och samma
tjänstemän som representerar både beställar- och utförarroll?
• Vad anser ordförande om kommunikationen med invånarna och
allmänheten om OVA och om bolagets verksamhet och frågor?
Gunilla Frelin, Moderaterna i Orsa

19 Mottagande och besvarande av frågor och interpellationer - :

Denna behandling '19 Mottagande och besvarande av frågor och interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

Information från Företagarna Orsa - :

Denna behandling ' Information från Företagarna Orsa' har inget tjänsteutlåtande.

Information från förening - :

Denna behandling ' Information från förening' har inget tjänsteutlåtande.

Information från revisorerna - :

Denna behandling ' Information från revisorerna' har inget tjänsteutlåtande.

Information från kommunstyrelsens ordförande - :

Denna behandling ' Information från kommunstyrelsens ordförande' har inget tjänsteutlåtande.

gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor - OK KS 2022/00020-3 Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor : Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-05
Dokument nr: OK KS 2022/00020-3, 609

Verksamhetsområde lärande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i
kommunens grundskolor
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslaget är att eleverna som
går i kommunens skolor ska få tillgång till gratis mensskydd på skolans toaletter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-04-05

Förslag till beslut

Eleverna kan idag hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. På två av
fyra skolor finns det även tillgång till mensskydd på utvalda toaletter. Efter förslaget
kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna och på specifika
toaletter på samtliga skolor. Därmed anses förslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Christine Alexandersson
Verksamhetschef lärande

1(1)

till elever i kommunens grundskolor - OK KS 2022/00020-3 Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor : Medborgarförslag om gratis mensskydd till elever som går på kommunens grundskolor_Bortredigerad
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Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 55

OK KS 2022/00020-3

Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i
kommunens grundskolor
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med motiveringen att eleverna idag
kan hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. På två av fyra skolor
finns det även tillgång till mensskydd på utvalda toaletter.
Efter förslaget kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna
och på specifika toaletter på samtliga skolor.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslaget är att eleverna som
går i kommunens skolor ska få tillgång till gratis mensskydd på skolans toaletter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-05
Medborgarförslag 2021-12-17

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med motiveringen att eleverna idag
kan hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. På två av fyra skolor
finns det även tillgång till mensskydd på utvalda toaletter.
Efter förslaget kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna
och på specifika toaletter på samtliga skolor.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16
(26)

Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 55

OK KS 2022/00020-3

Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i
kommunens grundskolor
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med motiveringen att eleverna idag
kan hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. På två av fyra skolor
finns det även tillgång till mensskydd på utvalda toaletter.
Efter förslaget kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna
och på specifika toaletter på samtliga skolor.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslaget är att eleverna som
går i kommunens skolor ska få tillgång till gratis mensskydd på skolans toaletter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-05
Medborgarförslag 2021-12-17

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med motiveringen att eleverna idag
kan hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. På två av fyra skolor
finns det även tillgång till mensskydd på utvalda toaletter.
Efter förslaget kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna
och på specifika toaletter på samtliga skolor.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16
(26)

ott för lärande 2022-04-21 - Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor : Protokollsutdrag utskott för lärande 2022-04-21 - Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i kommunens grundskolor

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för lärande
Sammanträdesdatum: 21.04.2022

§ 12

OK KS 2022/00020–3

Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i
kommunens grundskolor
Beslut

Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med motiveringen att eleverna idag
kan hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. På två av fyra skolor
finns det även tillgång till mensskydd på utvalda toaletter.
Efter förslaget kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna
och på specifika toaletter på samtliga skolor.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslaget är att eleverna som
går i kommunens skolor ska få tillgång till gratis mensskydd på skolans toaletter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-05
Medborgarförslag 2021-12-17

Förslag till beslut

Eleverna kan idag hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor. På två av
fyra skolor finns det även tillgång till mensskydd på utvalda toaletter. Efter förslaget
kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna och på specifika
toaletter på samtliga skolor. Därmed anses förslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 (9)

på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård - OK KS 2022/00034-3 Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård : Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-14
Dokument nr: OK KS 2022/00034-3, 609

Verksamhetsområde lärande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på
Kyrkbyns skolgård
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd med
Kyrkbyns skola göra en avlång kulle på skolgården.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Förslaget har lämnats
vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Christine Alexandersson
Verksamhetschef lärande

1(1)

22 Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård - OK KS 2022/00034-3 Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård : Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård

22 Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård - OK KS 2022/00034-3 Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård : Medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård

KS 2022/00034-3 Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 57

OK KS 2022/00034-3

Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på
Kyrkbyns skolgård
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Förslaget har lämnats
vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd med
Kyrkbyns skola göra en avlång kulle på skolgården.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Förslaget har lämnats
vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18
(26)

den 2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 57

OK KS 2022/00034-3

Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på
Kyrkbyns skolgård
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Förslaget har lämnats
vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd med
Kyrkbyns skola göra en avlång kulle på skolgården.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Förslaget har lämnats
vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18
(26)

okollsutdrag utskott för lärande 2022-04-21 - Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård : Protokollsutdrag utskott för lärande 2022-04-21 - Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns skolgård

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för lärande
Sammanträdesdatum: 21.04.2022

§ 14

OK KS 2022/00034–3

Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på
Kyrkbyns skolgård
Beslut

Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att
det tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola under våren 2022 har startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Förslaget har lämnats
vidare till skolans elevråd för inspiration.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd med
Kyrkbyns skola göra en avlång kulle på skolgården.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Förslaget har lämnats
vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (9)

dborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård - OK KS 2022/00035-3 Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård : Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-14
Dokument nr: OK KS 2022/00035-3, 609

Verksamhetsområde lärande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid
Kyrkbyns skolgård
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd
plantera 3 stora träd på Kyrkbyns skolgård.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 påbörjats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Medborgarförslaget har
lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget
besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Christine Alexandersson
Verksamhetschef lärande

1(1)

g om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård - OK KS 2022/00035-3 Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård : Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter

g om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård - OK KS 2022/00035-3 Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård : Medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård, utan personuppgifter

022/00035-3 Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 56

OK KS 2022/00035-3

Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid
Kyrkbyns skolgård
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 påbörjats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Medborgarförslaget har
lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget
besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd
plantera tre stora träd på Kyrkbyns skolgård.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 påbörjats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Medborgarförslaget har
lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget
besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17
(26)

2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 56

OK KS 2022/00035-3

Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid
Kyrkbyns skolgård
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 påbörjats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Medborgarförslaget har
lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget
besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd
plantera tre stora träd på Kyrkbyns skolgård.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 påbörjats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Medborgarförslaget har
lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget
besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17
(26)

lsutdrag utskott för lärande 2022-04-21 - Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård : Protokollsutdrag utskott för lärande 2022-04-21 - Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid Kyrkbyns skolgård

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för lärande
Sammanträdesdatum: 21.04.2022

§ 15

OK KS 2022/00035–3

Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid
Kyrkbyns skolgård
Beslut

Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att
det tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola under våren 2022 har startats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Medborgarförslaget har
lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår att i samråd
plantera tre stora träd på Kyrkbyns skolgård.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-04-14
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022 påbörjats ett
projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård. Medborgarförslaget har
lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed anses medborgarförslaget
besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-18
Dokument nr: OK KS 2022/00033-3, 609

Verksamhetsområde Lärande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Renovera hockeyrink på
Kyrkbyns skola
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår en renovering av
hockeyrinken på Kyrkbyns skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-18
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Christine Alexandersson
Verksamhetschef lärande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 54

OK KS 2022/00033-3

Svar på medborgarförslag - Renovera hockeyrink på
Kyrkbyns skola
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att
det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår en renovering av
hockeyrinken på Kyrkbyns skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-03-18
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att
det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 54

OK KS 2022/00033-3

Svar på medborgarförslag - Renovera hockeyrink på
Kyrkbyns skola
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att
det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår en renovering av
hockeyrinken på Kyrkbyns skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-03-18
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att
det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för lärande
Sammanträdesdatum: 21.04.2022

§ 13

OK KS 2022/00033–3

Svar på medborgarförslag - Renovera hockeyrink på
Kyrkbyns skola
Beslut

Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att
det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår en renovering av
hockeyrinken på Kyrkbyns skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2022-03-18
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-18
Dokument nr: OK KS 2022/00033-3, 609

Verksamhetsområde Lärande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Renovera hockeyrink på
Kyrkbyns skola
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man föreslår en renovering av
hockeyrinken på Kyrkbyns skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-18
Medborgarförslag 2022-01-24

Förslag till beslut

Det pågår en planering för att renovera samtliga tre hockeyrinkar som finns vid
Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Bergetskolan. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Christine Alexandersson
Verksamhetschef lärande

1(1)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-17
Dokument nr: OK KS 2021/00255-1, 022

Verksamhetsområde Service och utveckling

Kommunstyrelsen

Cecilia Dahl-Bogg

Policy för upphandling och inköp
Sammanfattning av ärendet

Bakgrund
Orsa kommuns kommunfullmäktige antog 2015-11-23 (OK KS 2015/00199) en Policy
för inköp och upphandling som behöver uppdateras för att säkerställa kommunens
styrning i upphandlings- och inköpsfrågor.
Arbetet med att ta fram ny policy för upphandling och inköp har avvaktat dels beslutet
för uppdrags- och samarbetsavtal för gemensam upphandlingsorganisation Mora, Orsa
och Älvdalen som beslutades i kommunfullmäktige 2020-02-24 (OK KS 2019/01238).
Samt kommunens arbete för att tydliggöra strukturen, framtagandet, implementering
och förvaring av styrdokument som resulterat i Riktlinjer för styrdokument (OK KS
2020/00669).
Sammanfattning
Utgångspunkt för uppdatering av policyn har dels varit för att motsvara de krav som
ställs i dag enligt i gällande lagstiftning, dels det uppdrag- och samarbetsavtal som
tecknats mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Kunskapen och insikten om
hållbarhetsfrågorna har ökat under de senaste åren, så därav behöver styrdokumenten
uppdateras för att vara mer vägledande i kommunens upphandlingssituationer. Den
föreslagna uppdaterade policyn har föredragits i kommunchefens ledningsgrupp samt
gått på remiss till Mora kommuns Inköpscentral (upphandlingsenheten), NODAVAs
VD, OLABs VD, kommunchef samt kommunalråd.
Det övergripande målet med policy för upphandling och inköp är att kommunen ska
vara en kompetent beställare i syfte att nå maximal invånar- och verksamhetsnytta för
att uppnå kostnadseffektivitet i de tjänster, varor och byggentreprenader som köps in.
Kommunen ska också genom sina inköp bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Denna policy gäller Orsa kommuns samtliga verksamhetsområden, nämnder och de
helägda kommunala bolagen. Syftet med policyn är att skapa ett gemensamt
affärsmässigt förhållningssätt i frågor som berör upphandling och inköp från externa
leverantörer till kommunen.
Innehållet i policyn kommer att tydliggöras i riktlinjer av mer konkret karaktär.
Gemensamt stöd och Medborgareservice ser behov av bland annat dessa riktlinjer:
- Riktlinje för upphandling och inköp
- Riktlinje för direktupphandling (under produktion)

Beslutsunderlag

Förslag till ny Policy för upphandling och inköp
Antagen policy för upphandling och inköp från 2015

1(2)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-17
Dokument nr: OK KS 2021/00255-1, 022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS
2015/00199-1).

Sändlista

Verksamhetsområde Service och Utveckling

Henrik Göthberg
Chef verksamhetsområde service och utveckling

2(2)
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Orsakommunsstyrdokument
Nivå

Riktningsdokument

Ramdokument

Översiktlig

Strategi
avgörandevägvalför att nå målen
för Orsakommun

Policy
Orsakommunshållning

Allmän

Program
verksamheterochmetoderi riktning
mot målen
Handlingsplan
aktiviteter,tidsramochansvar

Riktlinjer
rekommenderade
sätt att agera

Detaljerad

Regler
absolutagränseroch ska-krav

Ur kommunens
Riktlinjeför Styrdokument,vad är en policy
Policyn angerkommunensövergripandeförhållningssätttill något. Den kan klargöra synenpå till
exempelföreningsbidrag,inköp och upphandlingeller personalförmåner.Policyn ger inte några
fastaregler, bara översiktligaprinciper som vägledningför bedömningarfrån fall till fall.
Policynska…
En policy ska ge en princip att hålla sig till, ett sätt att se på en vissföreteelse.En policy sägertill
exempelhur kommunen ställer
sig
till konkurrensutsättning,föreningsbidrag,friskvård,
hemarbete,deltid etcetera.En policy ska varakortfattad och övergripande.
…menbehöverinte
För en specifik fråga behövs inte en policy utan den kan ingå i ett mer övergripande
policydokument. Inställningen till hemarbete och deltid kan till exempel ingå i en
medarbetarpolicy.

Koppladedokument,denröda tråden
Policyn faller in under ramdokumentpå översiktlignivå och angerOrsakommunshållning i frågor om
upphandling och inköp. Policynutgår från ett samverkansavtalmed Mora kommuns Inköpscentral
och Mora kommuns ”Upphandlingspolicymed försörjningsstrategi”. Nedåt i dokumenthierarkin
under ramdokument på allmän nivå finns dokumentet ”Riktlinje för upphandling och inköp” som
angerrekommenderadesätt att agera.

Beslutadav: Kommunfullmäktige
Datum för beslut:
Dokumentetgällerför: Orsakommunochdessbolag
Förrevideringansvarar:Gemensamtstöd
Datum för revidering:
Diarienummer:
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Syftet med policyn
Syftet med policyn är att klargöra Orsakommunkoncernsviljeriktning i frågor som rör upphandling
och inköp.

Policynsomfattning
Policyn gäller för Orsa kommuns verksamhetsområdenoch kommunens helägda bolag. Alla
upphandlingar,beställningarfrån ramavtal (avrop)och konkurrensutsättningarska verkställasenligt
policyn.

Upphandlandemyndighetochsamverkan
Kommunen och dessbolag samt de förbund och organisationerdär de är parter, är enligt lagens
mening upphandlandemyndighet eller enhet och är därmed skyldigaatt genomföraupphandlingar
enligt gällanderättsregler och styrdokument.
Orsa kommun har slutit ett samverkansavtalmed Mora kommuns Inköpscentral som reglerar
omfattningen av uppdraget avseendeupphandlingssamverkan.Genom samverkansavtaletmed
Mora kommuns Inköpscentralagerarinköpscentralensom upphandlandemyndighet när det gäller
upphandlingarav ramavtal som berör flera kommuner och dessbolag.

Rättssäkeroffentligupphandling
Orsakommun skaförebyggakorruption och jävi de offentliga inköpen samt ageramed öppenhetoch
transparens.Kommunstyrelsenoch nämndernaär huvudman för samtliga upphandlingarinom sina
respektive verksamheter.Beslut avseendeolika delar i upphandlingsförfarandetkan delegerasav
nämndeneller Kommunstyrelsen.Delegationsordningentydliggör beslutsärendenoch delegat.

Effektivaoffentligainköp
Kommunenskaalltid strävaefter kostnadseffektivitetutifrån ett helhetsperspektiv.Det handlarbåde
om vad som upphandlas likväl som att inköpen planeras, genomförs och följs upp på ett
ändamålsenligtsätt. Ett sätt att uppnå effektivare inköp är en digitaliseradinköpsprocess.

Mångfaldav leverantörerochfungerandekonkurrens
Leverantörernaskaha tilltro på kommunensupphandlingar.Konkurrensenfår inte begränsasså att
vissaleverantörergynnaseller missgynnas.Kommunensdigitala upphandlingsprocessgör offentliga
inköp mer tillgängliga för små,medelstora och lokala leverantörer.Det innebär bland annat att det
finns digitala förfrågningsunderlagsom är tydligt utformade och lätta att förstå.
Inför driftupphandlingareller liknande skakommunen alltid analyserautifrån fakta om verksamheti
egenregi är mest fördelaktigt eller om upphandlingär att föredra.
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Innovativt,miljömässigtochsocialthållbartsamhälle
Kommunensverksamheterska jobba utifrån ett genomgåendehållbarhetstänki alla upphandlingsoch inköpsfrågor. Kommunen ska sträva efter att reducera den totala miljöpåverkan i hela
försörjningskedjansamt främja innovationeroch alternativalösningar.Kommunenskaävenbidra till
ett socialthållbart samhällegenom att säkerställaatt leverantörerhar skäligaarbetsvillkor.

Upphandlingsplan
Kommunens verksamheterska ha god framförhållning i planeringen av verksamhetensbehov av
upphandlingar och inköp. Kommunen ska årligen upprätta en upphandlingsplan som visar de
upphandlingarsom är planeradeatt genomförasunder kommandeperiod. Upphandlingsplanenska
vara vägledande,kommunen förbinder sig inte att genomföradessaupphandlingar.
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POLICY
INKÖP & UPPHANDLING
ORSA KOMMUN

Policy för Orsa kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet
Daterad
Fastställd
Reviderad
Produktion
Dnr
Dokument

2015-09-16
Kommunfullmäktige 2015-11-23
Kommunledningskontoret

OK KS 2015/00199-2, 022
KF Policy
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Policy för Orsa kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet
Regler och huvudman för upphandling
§1

Denna policy gäller för all upphandling som genomförs av Orsa kommun enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU), men även lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens upphandlingar.

Kultur- och serviceutskottet ansvarar för verkställighet av byggupphandlingar definierade i LOU bilaga 1.

Kommunstyrelsen har i sin roll som verkställande organ för kommunens upphandlingar att delegera
upphandlingarnas genomförande internt eller externt. Med intern delegation medföljer rätten att fatta
tilldelningsbeslut och teckna kontrakt.

Intern delegation innebär även att delegat enligt kommunens delegationsordning kan besluta om att
handläggning av ramavtalsupphandlingar och objektsupphandlingar uppdras externt i önskad
omfattning.

Upphandlande myndighet (UM)
§2

Kommunen och dess bolag är enligt lagens mening upphandlande myndigheter eller enheter och
därmed skyldiga att genomföra upphandlingar enligt LOU (eller LUF).

Tröskelvärden
§3

1

Tröskelvärden styr vilken upphandlingsform som får användas. En upphandlande myndighets och
enhets hela årsbehov av varor eller tjänster inom en och samma grupp, skall räknas in när gränsbelopp
utifrån tröskelvärdet beräknas.

Processen
§4

2

Processen för upphandling styrs av LOU, LUF eller LOV och processen för direktupphandling och inköp
beskrivs i Inköpshandboken. Kommunledningskontoret ansvarar i samråd med Mora kommuns
inköpscentral för processer och dess utveckling. Gemensamt kallas dessa processer för ”processen för
anskaffning”.

1

Tröskelvärde är ett beloppsvärde som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda eller de nationella reglerna (15
kap. LOU). De är fastställda till en nivå där företag inom EU/EES förväntas vara intresserade av att lägga anbud över
nationsgränserna.

Tröskelvärden för offentlig upphandling är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. Den senaste ändringen skedde den 1 januari 2014.

2

Vg se bilder sista sidan i dokumentet.
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Anskaffningsbeslut
§5

Anskaffningsbeslut är ett beslut om att en vara eller tjänst skall anskaffas alternativt att en verksamhet
skall upphandlas externt.

Anskaffningsbeslutet är ett resultat av en behovsanalys och är styrande för den fortsatta processen för
upphandling och inköp.

Utgångspunkten för all anskaffning är den fastställda budgeten. Den definierar ramar för de
anskaffningsbeslut som är möjliga att fatta.

Anskaffningsbeslut om objektupphandlingar (upphandlingar av engångskaraktär) fattas av en berörd
nämnd eller verksamhets-/budgetansvarig enligt kommunens delegation.

Anskaffningsbeslut om direktupphandlingar och avropsbeställningar från ramavtal fattas av
verksamhets-/budgetansvarig enligt kommunens delegation.

Hållbarhet och kravställning
§6

Kommunens upphandlingar och inköp skall präglas av allsidig hållbar utveckling.

I kravställning skall alltid utöver miljöhänsyn, även etiska- och sociala hänsyn beaktas. Vid
miljökravställning ska vi utgå från Konkurrensverkets (eller motsvarande nationell myndighet) mallar för
miljökrav. Etiska- och sociala krav ska ställas som särskilda kontraktsvillkor dock med hänsyn tagande till
kontrollmöjlighet.

Vi ska i alla våra upphandlingar sträva efter den goda affären som ska omfatta ekonomisk hållbarhet.

Varje upphandling och inköp skall således planeras och samordnas samt föregås med en analys av behov
och krav.

För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer i att delta, skall
upphandlingar i möjligaste mån delas till mindre för upphandlingens syfte relevanta delar.

Den verksamhet som har behovet ansvarar för att beskriva krav på upphandlingars och inköps föremål
inklusive ovan hållbarhets aspekter.

Upphandling och beställning från ramavtal
§7

Alla upphandlingar, andra konkurrensutsättningar och beställningar från ramavtal (avrop) skall
verkställas enligt denna policy.
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Beställningar från ramavtal (avrop) skall handläggas enligt ”Inköpshandbokens” rutiner och
instruktioner.

Direktupphandling
§8

Direktupphandling får inte ske om ramavtal finns. Ramavtal är således tvingande och skall användas av
samtliga förvaltningar och verksamheter.

Med verksamhetsövergripande ramavtal avses avtal som har upphandlats för att bemöta ett behov hos
mer än en förvaltning och verksamhet i en upphandlande myndighet (UM).

Direktupphandling får i övriga fall användas om upphandlingsvärdet är lågt eller att det finns synnerliga
skäl.

Värdet på direktupphandlingar får inte överstiga gränsvärdet för direktupphandling av gällande
tröskelvärde för varor och tjänster. En upphandling får inte delas upp för att komma under denna
beloppsgräns.

Direktupphandlingar skall genomföras av en av kommunen utsedd inköpssamordnare.

Direktupphandlingar överstigande 5000 kr skall dokumenteras och minst tre stycken leverantörer (om
det finns) skall tillfrågas. För direktupphandlingar överstigande 100 000 kr gäller s.k.
dokumentationsplikt.

Tilldelningsbeslut och avtalstecknande
§9

Förvaltningar och verksamheter fattar beslut och tecknar kontrakt avseende direktupphandlingar och
avrop.

Fritids och servicekontoret, Orsabostäder AB samt Orsa Lokaler AB fattar beslut och tecknar kontrakt
avseende byggupphandlingar definierade i LOU bilaga 1.

Krav på insyn
§ 10

Enligt 3 kap. 19 § i kommunallagen skall det i det av upphandlande verksamheten tecknade avtal om
driftentreprenad regleras att kommunen har rätt till insyn i entreprenörens uppdrag i den omfattning
som krävs för att kommunens tillsyns- och myndighetsansvar skall kunna tillgodoses. Detta krav skall
framgå vid varje sådan upphandling i förfrågningsunderlaget.

Kommunala bolag
§ 11

Samtliga kommunens bolag skall, enligt ägardirektiv, tillämpa denna policy.

Arkivering
§ 12

Handlingar rörande upphandlingar och beställningar som genomförts av Orsa kommun skall i original
förvaras hos Orsa kommun i enlighet med det som beskrivs i kommunens dokumenthanteringsplan eller
motsvarande.
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Ansvar
§ 13

Varje chef ansvarar för att denna policy och Inköpshandbokens regler tillämpas inom sin förvaltning eller
verksamhet samt att avtalstrohet råder.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

§ 38

OK KS 2021/00255-1

Policy för upphandling och inköp
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS
2015/00199-1).

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 23 november 2015 en policy för inköp och upphandling
som behöver uppdateras för att säkerställa kommunens styrning i upphandlings- och
inköpsfrågor.
Utgångspunkten för uppdateringen har dels varit att motsvara de krav som ställs enligt
gällande lagstiftning, dels det uppdrag- och samarbetsavtal som har tecknats mellan
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kunskapen och insikten om hållbarhetsfrågorna
har ökat under de senaste åren, så därav behöver styrdokumenten uppdateras för att
vara mer vägledande i kommunens upphandlingssituationer.
Det övergripande målet är att kommunen ska vara en kompetent beställare i syfte att
nå maximal invånar- och verksamhetsnytta för att uppnå kostnadseffektivitet i de
tjänster, varor och byggentreprenader som köps in. Kommunen ska också genom sina
inköp bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Policyn gäller för samtliga verksamhetsområden, nämnder och de helägda bolagen.
Syftet är att skapa ett gemensamt affärsmässigt förhållningssätt i frågor som berör
upphandling och inköp från externa leverantörer till kommunen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-03-17
Förslag till ny Policy för upphandling och inköp 2022-03-14
Antagen policy för upphandling och inköp från 2015

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS
2015/00199-1).

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

§ 38

OK KS 2021/00255-1

Policy för upphandling och inköp
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS
2015/00199-1).

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 23 november 2015 en policy för inköp och upphandling
som behöver uppdateras för att säkerställa kommunens styrning i upphandlings- och
inköpsfrågor.
Utgångspunkten för uppdateringen har dels varit att motsvara de krav som ställs enligt
gällande lagstiftning, dels det uppdrag- och samarbetsavtal som har tecknats mellan
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kunskapen och insikten om hållbarhetsfrågorna
har ökat under de senaste åren, så därav behöver styrdokumenten uppdateras för att
vara mer vägledande i kommunens upphandlingssituationer.
Det övergripande målet är att kommunen ska vara en kompetent beställare i syfte att
nå maximal invånar- och verksamhetsnytta för att uppnå kostnadseffektivitet i de
tjänster, varor och byggentreprenader som köps in. Kommunen ska också genom sina
inköp bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Policyn gäller för samtliga verksamhetsområden, nämnder och de helägda bolagen.
Syftet är att skapa ett gemensamt affärsmässigt förhållningssätt i frågor som berör
upphandling och inköp från externa leverantörer till kommunen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-03-17
Förslag till ny Policy för upphandling och inköp 2022-03-14
Antagen policy för upphandling och inköp från 2015

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS
2015/00199-1).

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 29.03.2022

§ 20

OK KS 2021/00255-1

Policy för upphandling och inköp
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS
2015/00199-1).

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 23 november 2015 (dnr OK KS 2015/00199) en policy
för inköp och upphandling som behöver uppdateras för att säkerställa kommunens
styrning i upphandlings- och inköpsfrågor.
Utgångspunkten för uppdateringen har dels varit att motsvara de krav som ställs enligt
gällande lagstiftning, dels det uppdrag- och samarbetsavtal som har tecknats mellan
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Kunskapen och insikten om hållbarhetsfrågorna
har ökat under de senaste åren, så därav behöver styrdokumenten uppdateras för att
vara mer vägledande i kommunens upphandlingssituationer.
Det övergripande målet är att kommunen ska vara en kompetent beställare i syfte att
nå maximal invånar- och verksamhetsnytta för att uppnå kostnadseffektivitet i de
tjänster, varor och byggentreprenader som köps in. Kommunen ska också genom sina
inköp bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Policyn gäller för samtliga verksamhetsområden, nämnder och de helägda bolagen.
Syftet är att skapa ett gemensamt affärsmässigt förhållningssätt i frågor som berör
upphandling och inköp från externa leverantörer till kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-03-17
Förslag till ny Policy för upphandling och inköp 2022-03-14
Antagen policy för upphandling och inköp från 2015

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp vilken
därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa kommun (OK KS
2015/00199-1).

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-06
Dokument nr: OK KS 2022/00211-3, 303

Orsa kommunstyrelse
Marie Ehlin

Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt
Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB (OVA) är huvudman för allmänna VA-anläggningar inom Orsa
kommun.
Grönklittsgruppen vill utveckla sin verksamhet inom fastigheten Hansjö 135:68 och
avser att under den närmaste femtonårsperioden etablera nya bostäder omfattande ca
8000 bäddar. Avsikten är att området ska införlivas inom verksamhetsområdet för
vatten och spillvatten och anslutas till OVA:s va-nät.
Idag är Grönklitt ansluten till allmänt VA och har ca 4000 bäddar. Det finns ett
vattenverk som försörjer Grönklitt Fryksås, med vatten. Befintligt avloppsreningsverk
hanterar dock endast spillvattenavlopp från Grönklitt.
Kapacitet för nuvarande vattenverk och avloppsreningsverk räcker inte för den
planerade utvecklingen. Dessutom förekommer driftproblem med avloppsreningsverket
på grund av ojämn belastning.
Det mest ekonomiskt och driftmässigt fördelaktiga alternativet för att lösa VA-frågan är
att dra fram nya överföringsledningar för vatten och spillvattenavlopp till Grönklitt.
Överföringsledningar innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från Orsa
vid behov. Avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och allt
spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle. I samband med
överföringsledning för spillvattenavlopp planerar man att lägga ner avloppsreningsanläggning i Fryksås och skicka allt spillvatten från detta område till Orsa
samhälle.
För att kunna ta emot spillvatten från Grönklitt och Fryksås behöver även
avloppsreningsverket i Orsa byggas till med ett biotorn för biologisk rening. Detta
genomförs dels i syfte att kunna möjliggöra utveckling inom Expansionsområdet Hansjö
135:68, dels i syfte att kunna hantera den situation som för närvarande råder med
säsongsvariationer. Biotornet finansieras till sin helhet av OVA och ingår inte avtalet.
Ett förslag till avtal har tagits fram för att reglera hur ansvar och avgifter för VA-projektet
ska fördelas inom parterna. Avtalet innebär att kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa
Vatten och Avfall AB med 20 MSEK. Detta belopp dras av från de totala utgifterna för
VA-projektet på 84 MSEK. Resterande utgifter om 64 MSEK ska fördelas mellan
parterna med 47,3% av OVA och 52,7 % av Grönklittsgruppen.

Beslutsunderlag

VA-avtal för Grönklitts utveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
1. Godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling
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2. Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK när
avtalet tecknats av parterna.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov ta ställning till mindre justeringar
av avtalet samt fatta beslut om det enligt punkt 7 i avtalet behöver fattas ett nytt
beslut.
4. Orsa kommun står för de utgifter som OVA behöver ligga ute med för
Grönklittsgruppens räkning under deras avbetalningsplan. Detta sker genom
att låna ut motsvarande belopp till OVA.

Sändlista

Orsa Vatten och Avfall AB

Marie Ehlin
Kommunchef
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VA-avtal för Grönklitts utveckling
Mellan
Orsa vatten och avfall AB (nedan benämnt OVA), 556794-1546 och
Grönklittsgruppen AB (nedan benämnt Exploatören), 556098-7462
har följande avtal träffats.
OVA och Exploatören benämns gemensamt Parterna.

1. BAKGRUND
Orsa Vatten och Avfall AB är huvudman för allmänna VA-anläggningar inom Orsa
kommun.
Grönklittsgruppen driver en turistanläggning, Grönklitt, och vill utveckla sin verksamhet
inom fastigheten Hansjö 135:68. Exploatören avser att under den närmaste
femtonårsperioden etablera nya bostäder inom fastigheten omfattande ca 8 000
bäddar. Parterna är överens om att dessa ska anslutas till OVA:s va-nät. Området
(nedan ”Expansionsområdet”) som kommer att utvecklas ligger inte inom
verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp idag men avsikten är att området
ska införlivas inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Idag är Grönklitt ansluten till allmänt VA och har ca 4000 bäddar. Det finns ett
vattenverk som försörjer Grönklitt och ett litet samhälle, Fryksås, med vatten. Befintligt
avloppsreningsverk hanterar dock endast spillvattenavlopp från Grönklitt. Kapacitet för
nuvarande vattenverk och avloppsreningsverk räcker inte för den planerade
utvecklingen. Dessutom förekommer driftproblem med avloppsreningsverket på grund
av ojämn belastning.
En utredning om möjliga VA-lösningar har tagits fram. Utredningen visar att det mest
ekonomiskt och driftmässigt fördelaktiga alternativet för att lösa VA frågan är att dra
fram nya överföringsledningar för vatten och spillvattenavlopp till bl.a. Grönklitt.
Överföringsledningar innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från Orsa
vid behov. Avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och allt
spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle. I samband med
överföringsledning för spillvattenavlopp planerar man att lägga ner avloppsreningsanläggning i Fryksås och skicka allt spillvatten från detta område till Orsa samhälle.
Samlat benämns samtliga ovan beskrivna åtgärder för VA-projektet.

2. TILLBYGGNAD AV BUNK ARV
För att kunna ta emot spillvatten från Grönklitt och Fryksås behöver även
avloppsreningsverket i Orsa byggas till med biologisk rening, ett s k biotorn.
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Detta genomförs dels i syfte att kunna möjliggöra utveckling inom Expansionsområdet
Hansjö 135:68, dels i syfte att kunna hantera den situation som f.n. råder med bl.a.
hänsyn till säsongsvariationer. Biotornet finansieras till sin helhet av OVA och ingår inte
i detta avtal.

3. SYFTE
Syftet med detta avtal är att säkra genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för
att garantera försörjning av vatten och omhändertagande av spillvatten bl.a. inom
Expansionsområdet med beaktande också av den utveckling som planeras ske under
en kommande femtonårsperiod. Detta avtal reglerar hur ansvar och utgifter för VAprojektet ska fördelas mellan Parterna.

4. AVTALETS GILTIGHET
En förutsättning för detta avtals giltighet är att Kommunfullmäktige i Orsa kommun
godkänner avtalet. Förutsättningen är uppfylld genom att Kommunfullmäktiges
justerade protokollsutdrag, med godkännande till avtalet, biläggs detta avtal.

5. PROJEKTET
Överföringsledningar med tillhörande anläggningar såsom avloppspumpstationer,
tryckstegringsstationer för vatten, reservoar för vatten samt anläggningar som har
nämnts under punkten 1 ovan benämns nedan gemensamt VA-projektet.
Överföringsledningarnas projekterat sträckning framgår av bilaga 1.
VA-projektet ska utföras på det sätt som uppfyller för tiden gällande regelverk. Sedan
OVA bedömt att visst anbud från entreprenör skulle kunna antas ska Exploatören
informeras om den kostnad som följer med sådant anbud. För att OVA ska anta
anbudet ska kostnaden vara skälig.

6. PROJEKTERING
Projektering av ledningssträckan är genomförd och godkänd av Parterna.
Parterna skall löpande följa projektet i en referensgrupp som tillsätts med
representanter från respektive part. Deltagarnas tid i referensgruppen bekostas av
respektive part. Referensgruppens uppgift ska närmare klargöras i överenskommelse
mellan parterna.

7. SÄKERHET
Exploatören ska ställa säkerhet för VA-projektets genomförande. Säkerheten ska bestå
av moderbolagsborgen, eller annan säkerhet som OVA godtar, och ska uppgå till ett
nominellt belopp om 52,7% av utgifterna för genomförande av VA-projektet efter avdrag
av kommunens höjning av aktiekapitalet med 20 MSEK. Exploatören ska ställa
säkerhet innan undertecknande av förevarande avtal. Exploatören ska till OVA lämna
erforderliga uppgifter för att OVA ska kunna avgöra om säkerheten är godtagbar.
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Om säkerheten, under avtalets genomförande, försämras eller förfaller, ska
Exploatören ersätta denna med betryggande säkerhet. Om inte betryggande säkerhet
ställs förfaller samtliga betalningar enligt förevarande avtal till omedelbar betalning.
OVA ska skriftligen godkänna ersatt säkerhet om den skäligen bör godtas.

8. UPPHANDLING
Så snart OVA har erhållit nödvändiga ekonomiska garantier för sin del av
genomförande och Exploatören har ställt av OVA godtagen säkerhet enligt ovan ska
OVA inleda upphandling enligt LOU för genomförande av VA-projektet.
Om vinnande anbudssumma för VA-projektet understiger 84 MSEK exklusive
mervärdesskatt och om anbudet även i övrigt kan godtas av OVA samt exploatören, så
ska OVA anta anbudet och ingå avtal med anbudsgivaren. I annat fall, eller om det inte
kommer in något anbud, eller om OVA antar anbudet med förbehåll och det förbehållet
inte uppfylls, skall nytt beslut tas av parterna.

9. FÖRDELNING AV UTGIFTER FÖR PROJEKTET
Utgifterna för genomförande av VA-projektet ska fördelas enligt nedan.
Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK. Detta
belopp ska dras av från de totala utgifterna för VA-projektet på 84 MSEK. Resterande
utgifter om 64 MSEK ska fördelas mellan parterna enligt följande andelstal. Fördelning
av kostnader enligt andelstal ska tillämpas på entreprenadsumman för VA-projektet,
vilket innefattar kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt i
förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdesskatt.
OVA
47,3%
Exploatören
52,7%
Exploatörens betalningar ger ingen rätt i den egendom som ingår i VA-projektet.
Dessa utgifter är inte att jämföra med och ersätter inte avgifter enligt gällande VA-taxa.
Vid utbyggnad av annan VA än den som omfattas av VA-projektet inom ett nytt
detaljplaneområde utanför befintligt verksamhetsområde för allmän VA ska separat
avtal träffas mellan Exploatören och OVA.
Mervärdesskatt ska i förekommande fall debiteras av OVA.

10. FAKTURERING OCH AVBETALNING
Reglering av utgifter för VA-projektet sker genom faktura från OVA till Exploatören.
Exploatörens del av utgifterna utgör anläggningsbidrag enligt 18 kap 1§, 2 st, punkt 2
inkomstskattelagen. På respektive faktura ska anges ”Anläggningsbidrag enligt VAavtal mellan Grönklittsgruppen AB och Orsa Vatten och Avfall AB”.
Erhållet anläggningsbidrag jämställs redovisningsmässigt med erhållna
anläggningsavgifter och redovisas då som intäkt över nyttjande perioden för
OVA. Redovisning och beskattning sker således i enlighet med andra
anläggningsavgifter.
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Under entreprenadtiden ska OVA redovisa upparbetade ÄTA-utgifter i VA-projektet.
Redovisning ska ske månadsvis/kvartalsvis. Slutredovisning ska ske i vid slutreglering
av entreprenaden.
Förskott
Senast en månad efter att tilldelningsbeslutet i upphandlingen vunnit laga kraft ska
Exploatören, mot faktura, erlägga förskott till OVA om 10 % av Exploatörens del av
projektets utgifter.
Fakturering och betalning
Fakturering av Exploatörens del av utgifterna, utöver erlagt förskott, sker tidigast från
den dag när den första detaljplanen vinner laga kraft inom expansionsområdet.
Ränta
Exploatören ska erlägga ränta enligt § 5 Räntelagen (Riksbankens referensränta med
ett tillägg av två procentenheter) på det belopp som motsvarar Exploatörens del av
kostnaderna och räknas från dag då första detaljplan i området vunnit laga kraft.
Betalningsplan
Exploatörens del av utgifterna, utöver erlagt förskott, ska betalas till OVA senast tio år
från det att första detaljplan i området vunnit laga kraft. Avbetalning av Exploatörens
återstående skuld sker med:
- För varje såld tomt som har styckats av för ändamålet bostad: 300 000 kr
- För varje såld lägenhet i flerbostadshus: 150 000 kr
- För annan boendeform: 5 000 kr per bädd
- För annan verksamhet förutom boende: 5 000 kr per 30-tal m2 BTA
Betalning enligt betalningsplan sker senast en månad efter det att försäljning av tomt,
eller lägenhet, fullbordats. För annan boendeform och för annan verksamhet förutom
boende sker betalning senast en månad från tidpunkt då byggnadsverket tagits i bruk.
Efter tio år, från dag då första detaljplan i området vunnit laga kraft, förfaller alla utgifter
till betalning.
Dessa utgifter är inte att jämföra med och ersätter inte avgifter enligt gällande VA-taxa.
Vid utbyggnad av VA inom nytt detaljplanområde utanför verksamhetsområde för
allmänt VA ska separat avtal träffas mellan Exploatören och OVA.
Eventuella ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbeten) i VA-projektet ska fördelas enligt
andelstal ovan, dvs. 47,3 % OVA och 52,7 % Exploatören.

11. GENOMFÖRANDE
OVA ansvarar för genomförandet av byggnadsarbetena för VA-projektet och för att
säkerställa sina rättigheter (ledningsrätt etc). OVA är ensam ägare till den egendom
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som ingår i VA-projektet.

12. SLUTBESIKTNING MM
Slutreglering av VA-projektets ekonomiska utfall ska göras efter godkänd slutbesiktning
av utförda byggnadsarbeten.

13. ÖVERLÅTELSEFÖRBUD
Exploatören har inte rätt att överlåta detta avtal utan OVA:s skriftliga medgivande. Om
Exploatören överlåter detta avtal utan skriftligt medgivande från OVA förfaller samtliga
fordringar till omedelbar betalning.

14. TVIST
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän
domstol.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Ort och datum……………………………………………

Orsa vatten och avfall AB

Grönklittsgruppen AB

……………………………………..
Leif Dahlfors
Ordförande OVA

……………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 51

OK KS 2022/00211-3

Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling
2. Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK när
avtalet tecknats av parterna.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov ta ställning till mindre justeringar
av avtalet samt fatta beslut om det enligt punkt 8 i avtalet behöver fattas ett
nytt beslut.
4. Orsa kommun står för de utgifter som OVA behöver ligga ute med för
Grönklittsgruppens räkning under deras avbetalningsplan. Detta sker genom
att låna ut motsvarande belopp till OVA.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB (OVA) är huvudman för allmänna VA-anläggningar inom
Orsa kommun.
Grönklittsgruppen vill utveckla sin verksamhet inom fastigheten Hansjö 135:68 och
avser att under den närmaste femtonårsperioden etablera nya bostäder omfattande ca
8000 bäddar. Avsikten är att området ska införlivas inom verksamhetsområdet för
vatten och spillvatten och anslutas till OVA:s va-nät.
Idag är Grönklitt ansluten till allmänt VA och har ca 4000 bäddar. Det finns ett
vattenverk som försörjer Grönklitt Fryksås, med vatten. Befintligt avloppsreningsverk
hanterar dock endast spillvattenavlopp från Grönklitt.
Kapacitet för nuvarande vattenverk och avloppsreningsverk räcker inte för den
planerade
utvecklingen.
Dessutom
förekommer
driftproblem
med
avloppsreningsverket på grund av ojämn belastning.
Det mest ekonomiskt och driftmässigt fördelaktiga alternativet för att lösa VA-frågan är
att dra fram nya överföringsledningar för vatten och spillvattenavlopp till Grönklitt.
Överföringsledningar innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från
Orsa vid behov. Avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och
allt spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle. I samband med
överföringsledning för spillvattenavlopp planerar man att lägga ner avloppsreningsanläggning i Fryksås och skicka allt spillvatten från detta område till Orsa
samhälle.
För att kunna ta emot spillvatten från Grönklitt och Fryksås behöver även
avloppsreningsverket i Orsa byggas till med ett biotorn för biologisk rening. Detta
genomförs dels i syfte att kunna möjliggöra utveckling inom Expansionsområdet
Hansjö 135:68, dels i syfte att kunna hantera den situation som för närvarande råder
med säsongsvariationer. Biotornet finansieras till sin helhet av OVA och ingår inte
avtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9 (26)

vtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt - OK KS 2022/00211-3 Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

Ett förslag till avtal har tagits fram för att reglera hur ansvar och avgifter för VAprojektet ska fördelas inom parterna. Avtalet innebär att kommunen höjer
aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK. Detta belopp dras av från de
totala utgifterna för VA-projektet på 84 MSEK. Resterande utgifter om 64 MSEK ska
fördelas mellan parterna med 47,3% av OVA och 52,7 % av Grönklittsgruppen.

Beslutsunderlag

VA-avtal för Grönklitts utveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
1. Godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling
2. Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK när
avtalet tecknats av parterna.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov ta ställning till mindre justeringar
av avtalet samt fatta beslut om det enligt punkt 7 i avtalet behöver fattas ett nytt
beslut.
4. Orsa kommun står för de utgifter som OVA behöver ligga ute med för
Grönklittsgruppens räkning under deras avbetalningsplan. Detta sker genom
att låna ut motsvarande belopp till OVA.

Sändlista

Orsa Vatten och Avfall AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 51

OK KS 2022/00211-3

Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling
2. Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK när
avtalet tecknats av parterna.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov ta ställning till mindre justeringar
av avtalet samt fatta beslut om det enligt punkt 8 i avtalet behöver fattas ett
nytt beslut.
4. Orsa kommun står för de utgifter som OVA behöver ligga ute med för
Grönklittsgruppens räkning under deras avbetalningsplan. Detta sker genom
att låna ut motsvarande belopp till OVA.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB (OVA) är huvudman för allmänna VA-anläggningar inom
Orsa kommun.
Grönklittsgruppen vill utveckla sin verksamhet inom fastigheten Hansjö 135:68 och
avser att under den närmaste femtonårsperioden etablera nya bostäder omfattande ca
8000 bäddar. Avsikten är att området ska införlivas inom verksamhetsområdet för
vatten och spillvatten och anslutas till OVA:s va-nät.
Idag är Grönklitt ansluten till allmänt VA och har ca 4000 bäddar. Det finns ett
vattenverk som försörjer Grönklitt Fryksås, med vatten. Befintligt avloppsreningsverk
hanterar dock endast spillvattenavlopp från Grönklitt.
Kapacitet för nuvarande vattenverk och avloppsreningsverk räcker inte för den
planerade
utvecklingen.
Dessutom
förekommer
driftproblem
med
avloppsreningsverket på grund av ojämn belastning.
Det mest ekonomiskt och driftmässigt fördelaktiga alternativet för att lösa VA-frågan är
att dra fram nya överföringsledningar för vatten och spillvattenavlopp till Grönklitt.
Överföringsledningar innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från
Orsa vid behov. Avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och
allt spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle. I samband med
överföringsledning för spillvattenavlopp planerar man att lägga ner avloppsreningsanläggning i Fryksås och skicka allt spillvatten från detta område till Orsa
samhälle.
För att kunna ta emot spillvatten från Grönklitt och Fryksås behöver även
avloppsreningsverket i Orsa byggas till med ett biotorn för biologisk rening. Detta
genomförs dels i syfte att kunna möjliggöra utveckling inom Expansionsområdet
Hansjö 135:68, dels i syfte att kunna hantera den situation som för närvarande råder
med säsongsvariationer. Biotornet finansieras till sin helhet av OVA och ingår inte
avtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

Ett förslag till avtal har tagits fram för att reglera hur ansvar och avgifter för VAprojektet ska fördelas inom parterna. Avtalet innebär att kommunen höjer
aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK. Detta belopp dras av från de
totala utgifterna för VA-projektet på 84 MSEK. Resterande utgifter om 64 MSEK ska
fördelas mellan parterna med 47,3% av OVA och 52,7 % av Grönklittsgruppen.

Beslutsunderlag

VA-avtal för Grönklitts utveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
1. Godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling
2. Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 MSEK när
avtalet tecknats av parterna.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov ta ställning till mindre justeringar
av avtalet samt fatta beslut om det enligt punkt 7 i avtalet behöver fattas ett nytt
beslut.
4. Orsa kommun står för de utgifter som OVA behöver ligga ute med för
Grönklittsgruppens räkning under deras avbetalningsplan. Detta sker genom
att låna ut motsvarande belopp till OVA.

Sändlista

Orsa Vatten och Avfall AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Maria Grudin

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn och eventuell revidering av
ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåer för förtroendevalda i Orsa kommun. I
februari 2020 antogs de nuvarande bestämmelserna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda (OK KS 2019/00851, 024).
Av 4 kap. 16 § 2 i kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget. Alla former av arvodesersättning är frivilligt för kommunen till skillnad mot
den lagstadgade skyldigheten att ersätta bland annat förlorad arbetsinkomst.
Kommunallagen anger inte något enhetligt ersättningssystem, utan det faller på
kommunfullmäktige i varje kommun att fastställa på vilka grunder ersättning ska utgå.
Några andra definitioner än skälig omfattning anges heller inte i lagen. Dock bör
”skälig” innefatta dels att ersättningen inte kan bestämmas till ett alltför lågt belopp,
dels att en övre gräns sätts för hur stora ersättningar som får betalas. Det ankommer på
kommunen att utifrån de lokala förutsättningarna bestämma om ersättningarna inom
ramen för skälighetsnormen.
I de reviderade ersättningsbestämmelserna föreslås att arvoden och ersättningar
beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet. I stället för som tidigare en kombination av
riksdagsmannaarvodet och prisbasbelopp som utgångspunkt.
Detta förenklar och gör beräkningarna mer enhetliga. Det underlättar också
jämförelser med andra kommuner. Riksdagsmannaarvodet justeras årligen och
bestämdes i januari 2022 till 71 500 kr.
Förtroendevaldas månadsarvode för 100-procentig tjänstgöringsgrad i Orsa kommun
fastställs till 80 procent av riksdagsledamöternas månadsarvode. I Orsa kommun är
det kommunstyrelsens ordförande (KSO) som är heltidsarvoderad. Övriga
månadsarvoden beräknas utifrån tjänstgöringsgrad i förhållande till arvodet för KSO.
Vid revideringen av ersättningsbestämmelserna har jämförelser gjorts med
samarbetskommunerna Älvdalen och Mora, samt med Vansbro kommun. Vad gäller
arvoden för sammanträden har en jämförelse också gjorts med arvodesreglementet för
förtroendevalda inom region Dalarna.
De viktigaste ändringarna/tilläggen till de föreslagna ersättningsbestämmelserna är
följande:


Arvodet för kommunfullmäktiges ordförande justeras uppåt då jämförelsen
visat att Orsa kommun enligt nuvarande ersättningsbestämmelser ligger lågt i
förhållande till jämförda kommuner. Det föreslagna arvodet är 10 procent av
arvodet för KSO, vilket beräknat utifrån riksdagsmannaarvodet för 2022 blir
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5 720 kr i månaden jämfört med nuvarande ersättning på 3 864 kr i månaden.


Ersättningar för sammanträden och dylikt höjs då de sedan 2010 legat på
samma fasta nivåer för hel- och halvdagsarvoden, dessutom införs ett
timarvode för exempelvis digitala utbildningar. De uppdaterade
sammanträdesersättningarna beräknas också utifrån en viss procent av
riksdagsmannaarvodet. Beräknat utifrån 2022-års riksdagsmannaarvode blir
halvdagsarvodet 715 kr och heldagsarvodet 1 287 kr, jämfört med tidigare 500
kr och 100o kr.



Ett tak på arvode om max 100 procent av riksdagsmannaarvodet införs för de
förtroendevalda som innehar flera uppdrag.



Det tak om kostnadsersättning på maximalt 700 kr/dag för barntillsyn, vård av
svårt sjuk eller funktionsnedsatt, eller funktionsnedsatts förtroendevalds
särskilda kostnader tas bort. I stället föreslås principen om att ersättning utgår
för redovisade kostnader som föranletts av uppdraget.



Från och med 1 januari 2023 blir det en gemensam miljö- och byggnadsnämnd
för Mora och Orsa och de båda byggnadsnämnderna i Mora och Orsa samt den
gemensamma miljönämnden upphör. Ersättningsbestämmelserna som
kommer att börja gälla 1 januari 2023 är uppdaterade enligt ovan förändringar
i nämndstrukturen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1_ Bestämmelser om ekonomisk ersättning förtroendevalda (med synliga
ändringar)
Bilaga 2 - Förändringar i ersättningar - årsarvode & begränsat årsarvode
Bilaga 3 - Förändringar i ersättningar sammanträden- timarvoden
Bilaga 4_Underlag beräkningar och jämförelser kommuner]

Förslag till beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Orsa kommun.

Sändlista
-

Marie Ehlin
Kommunchef
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OK KS 2021/00541
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Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap § 1 kommunallagen
(2017:725).
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller
endast 7 § samt 10 – 19 22 §§.
Med förtroendevald avses här även motsvarande uppdrag i ett kommunalförbund, en
gemensam nämnd eller ett kommunexternt organ. Bestämmelserna omfattar
förtroendevald i sådant organ förutsatt att denne är vald av Orsa kommun och att
arvode och andra ersättningar för denne inte regleras eller utbetalas av någon annan.

Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
§2

Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som
närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-15 §§ för:
a

sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar liksom revisorernas
sammanträden.

b

sammanträden med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper.

c

partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till
sammanträde med kommunfullmäktige.

d

konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa,
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband
med det kommunala förtroendeuppdraget.

e

förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen.

f

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör

g

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, t ex
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

h

överläggningar med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ
den förtroendevalde själv tillhör

i

presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott

j

besiktning eller inspektion
3
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k

överläggning med utomstående myndighet eller organisation

l

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag

m

vigsel- och begravningsförrättning som utförs av valda förrättare

n
Digitala utbildningar/kurser/seminarier, kopplade till de förtroendevaldas
uppdrag, som utförs på egen tid.
För ersättning enligt punkterna d-f, h, j, k och n krävs särskilt uppdrag från ordförande.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade pensions- och
semesterförmåner
Förtroendevald har rätt till ersättning för justering av sammanträdesprotokoll enligt vad som anges
i 3-6 §§ och 11 § (gäller ej årsarvoderade ordföranden).
Förlorad arbetsinkomst
§3

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för dag på sätt som fullmäktige
beslutat enligt bilaga 1.
Anställd i kommunen bibehåller oavkortad löneförmån vid fullgörande av
förtroendeuppdrag. Avräkning görs två gånger årligen mellan
anställningsmyndigheten och den nämnd inom vilket förtroendeuppdraget fullgörs.

Förlorad pensionsförmån
§4

Förtroendevalda på heltid och deltid
Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-01. Kommunen har antagit OPF-KL-18
(Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) att gälla från och
med 2021-01-01. Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid och deltid om
minst 40 %.
Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år samt arvoden från offentliga
uppdrag som understiger 40 % av heltid undantas från samordning med pension
och avgångsersättning. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och
betalas ut enligt PBF:s regler enligt bestämmelserna i OPF-KL-18.

4
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Övriga förtroendevalda
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension.
Pensionsersättningen är schabloniserad och beräknas till en viss procent av den
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut av
kommunen under samma år. För 2019 2022 är den 4,5%. Höjningen av
ersättningen sker i överensstämmelse med höjningen av pensionsavgiften enligt
pensionsavtalet KAP-KL (Kollektiv Avtal Pension) som gäller för kommunens
anställda födda 1985 eller tidigare. För personer födda 1986 eller senare gäller
AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtal pension)
Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, efter ansökan från den
förtroendevalde. Ansökan ska göras senast 31 mars året efter det år förlusten hänför
sig till. Den förtroendevalde ska kunna visa att tjänstepensionen påverkats av
förtroendeuppdraget.
För tiden innan dessa bestämmelser antogs gäller att förtroendevalda har rätt till
ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst verifierat belopp.
Förlorad semesterförmån
§5

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats men inte på
vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga 1.

Särskilda arbetsförhållanden m.m.
§6

Om det inte är uppenbart att förtroendevald måste vara ledig från ordinarie arbete
under en hel arbetsdag eller motsvarande för att kunna delta i sammanträde endast del
av dagen, krävs intyg från arbetsgivare som styrker att arbetet är av sådan art att
ledighet inte kan medges för del av dag alternativt styrks av ordföranden.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande. Ersättningen härför är maximerad till två timmar per dag.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkta förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare
utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

Arvoden m.m.
Årsarvode
§7

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid eller
förtroendevalda som uppbär årsarvode enligt bilaga har rätt till årsarvode med belopp
som fullmäktige beslutat enligt bilaga 2.
5
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Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som
fullmäktige beslutat enligt bilaga 2 utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två månader ska
arvodet minskas i motsvarande mån.
Begränsat årsarvode
§8

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till
begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 2.

Arvode för sammanträde m.m.
§9

Förtroendevalda, som inte uppbär årsarvode enligt 7 §, har rätt till arvode
med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 2.
Årsarvoderad förtroendevald enligt § 7 som tillika är ledamot eller ersättare
i kommunfullmäktige äger dock vid tjänstgöring rätt till arvode för
sammanträde med kommunfullmäktige samt partigruppsmöten.
Rätten till arvode enligt denna paragraf grundas på protokollförd
sammanträdestid eller motsvarande.
Förtroendevalda som under denna dag deltar i flera sammanträden eller
motsvarande har inte rätt till arvode med ett högre sammanlagt belopp än
det som fullmäktige beslutat enligt bilaga 3.

Kommunal pension
§ 10
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”,
(PBF), OPF-KL-18 (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda). gällande uppdrag tidigast från 2003-01-01. OPF-KL-18 gäller från
och med 2021-01-01. För uppdrag tidigare än så är avtalet PRF-KL tillämpligt.
Lekmannarevisorer i kommunala bolag
§ 11

Till lekmannarevisor i kommunala bolag utbetalas ett årsarvode enligt bilaga 2.
Ersättare för revisor får timarvode för sammanträde och/eller förrättning endast vid
tjänstgöring som ledamot enligt kommunens fastställda arvode för sammanträden.
Kostnaden för lekmannarevisorer betalas av respektive bolag.

Ersättning för kostnader
Resekostnader
§ 12

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det
6
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kommunala reseavtalet1, under förutsättning att avståndet från den
förtroendevaldes fasta bostad till platsen för sammanträdet eller
motsvarande överstiger fem km enkel resa.
För att ersättning för resor ska utgå måste de förtroendevalda själva begära
sådan.
Barntillsynskostnader
§ 13

Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande
vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år.
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 3.
Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg eller skolbarnomsorg
(förskola eller fritids).
Ersättning betalas inte ut för tid då barnet vistats i barnomsorg eller
skolbarnomsorg (förskola eller fritids).

Kostnader för vård och tillsyn av handikappad funktionsnedsatt eller svårt sjuk
§ 14

Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad funktionsnedsatt
eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 3.

Handikappad Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
§ 15

Ersättning betalas till handikappad funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår styrkta kostnader för t ex resor,
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar eller liknande.
Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 3.

Övriga kostnader
§ 16

För andra kostnader än som avses i §§ 11-14 12 -15 betalas ersättning om
den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa
kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna
uppkom. Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av
kommunstyrelsen.

1

Trakt T och BIA är centrala kollektivavtal mellan SKR och de fackliga organisationerna. De reglerar traktamenten och
ersättning vid användande av egen bil i tjänsten.
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Gemensamma angelägenheter
Hur man begär ersättning
§ 17

För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ ska den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till nämnd- eller
utskottssekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt 7-9 §§ betalas utan föregående anmälan.

§ 18

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två år
från pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år
från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast
inom ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.

Tolkning av bestämmelserna
§ 19

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

Utbetalning
§ 20

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

Avtal
§ 21

Beslut som avser frågor kring avtal för förtroendevalda delegeras att beredas av
personalkontoret och beslutas av kommunstyrelsens utskott för strategi.

Ersättningsbestämmelsernas giltighet
§ 22

Ersättningsreglerna gäller från och med årsskiftet närmast efter val till
kommunfullmäktige. För revisorer som avgår vid mandatperiodens slut gäller
verksamhetsårets ersättningsregler tills de har avgivit revisionsberättelse. Tillträdande
revisorer får ersättning enligt de regler som gäller det nya verksamhetsåret.
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Bilaga 1: till §§ 3–5 - Förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån och semesterförmån
§3

Förlorad arbetsinkomst

I

Verifierat belopp från arbetsgivare.

II

Schablonberäknat belopp baserat på sjukpenninggrundande inkomst
För fall där arbetsgivare saknas används ett schablonberäknat belopp utifrån av
försäkringskassan fastställd sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Maximal SGI = 8 x gällande prisbasbelopp, PBB.
Formel för att räkna ut SGI per dag är:
Aktuell SGI*0,97*0,80/365
a) SGI per dag x 110 % x 30 dagar/165 timmar = kr/tim
b) SGI per dag x 110 % x 365 dagar / 260 dagar =kr/dag

§4

Förlorad pensionsförmån

I

För år 2022 är den 4,5 %. Höjningen av ersättningen sker i överensstämmelse med
höjningen av pensionsavgiften enligt pensionsavtalet KAP-KL som gäller för
kommunens anställda.

§5

Förlorad semesterförmån

I

Verifierat belopp:
a) Förlorad semesterersättning, maximalt 13% på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst
b) Förlorade semesterdagar, maximalt samma som maxbeloppet för förlorad
arbetsinkomst per dag

II

Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 13% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Bilaga 2: till §§ 7–8 - Årsarvode och begränsat årsarvode
Förtroendevaldas månadsarvode för 100-procentig tjänstgöringsgrad i Orsa kommun fastställs till 80
procent av riksdagsledamöternas månadsarvode.
Uppdrag
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, KSO (är
också ordförande i utskottet för strategi)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Arvode för ledare i opposition
Övriga ledamöter i KS utskott för strategi
Utskottet för samhälle - ordförande
Utskottet för samhälle - vice ordförande
Utskottet för omsorg - ordförande
Utskottet för omsorg – vice ordförande
Utskottet för lärande - ordförande
Utskottet för lärande – vice ordförande
Byggnadsnämnden - ordförande
Byggnadsnämnden – vice ordförande
Gemensam Miljönämnd – ordförande*

Tjänstgöringsgrad
10 %
3,5 %
2%
100 %
9%
7%
7%
2,5 %
10 %
4%
20 %
10 %
15 %
5%

Ersättningsnivå
10% av KSO-arvodet
3,5% av KSO-arvodet
2% av KSO-arvodet
80% av
riksdagsmannaarvodet.
9 % av KSO-arvodet
7 % av KSO-arvodet
7 % av KSO-arvodet
2,5 % av KSO-arvodet
10 % av KSO-arvodet
4 % av KSO-arvodet
20 % av KSO-arvodet
10 % av KSO-arvodet
15 % av KSO-arvodet
5 % av KSO-arvodet

16 %

16 % av KSO-arvodet

Gemensam Miljö- och byggnadsnämnd - vice
ordförande
Gemensam Miljö- och byggnadsnämnd – 2:e
vice ordförande
Valnämnden – ordförande*

5%

5 % av KSO-arvodet

5%

5 % av KSO-arvodet

3,5 %

3,5 % av KSO-arvodet

Valnämnden – vice ordförande*

1%

1 % av KSO-arvodet

Valberedning -ordförande*

5%

5 % av KSO-arvodet

Valberedning -vice ordförande*

1%

1 % av KSO-arvodet

Kommunrevisionen - ordförande
Revisorer
Lekmannarevision i bolag – ordinarie revisor
Överförmyndare
Ställföreträdande överförmyndare
Orsabostäder AB - ordförande

5,5 %
3%
0,6 %
5%
3%
14 %

5,5 % av KSO-arvodet
3 % av KSO-arvodet
0,6 % av KSO-arvodet
5 % av KSO-arvodet
3 % av KSO-arvodet
14 % av KSO-arvodet

*Gemensam nämnd med Mora. Uppdragen roterar mellan
kommunerna.

Miljönämnden – vice ordförande
Gemensam Miljö- och byggnadsnämnd ordförande*
Från och med 1 januari 2023 blir det en gemensam miljö- och
byggnadsnämnd och de båda byggnadsnämnderna i Mora och
Orsa samt den gemensamma miljönämnden upphör.

*Valår
*Valår
*Gäller endast från nytillträtt KF till januari månad
*Gäller endast från nytillträtt KF till januari månad
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Orsabostäder AB -vice ordförande
Orsa Vatten och Avfall AB - ordförande
Orsa Vatten och Avfall AB – vice ordförande
Nodava AB – ordförande
Nodava AB- vice ordförande
Gemensamma gymnasienämnden ordförande
Gemensamma gymnasienämnden – vice
ordförande
Gemensamma gymnasienämnden – 2:e vice
ordförande
Gemensam servicenämnd IT – ordförande*

5%
8%
4%
15 %
7,5 %
17 %

5 % av KSO-arvodet
8 % av KSO-arvodet
4 % av KSO-arvodet
15 % av KSO-arvodet
7,5 % av KSO-arvodet
17 % av KSO-arvodet

6%

6 % av KSO-arvodet

6%

6 % av KSO-arvodet

0

Gemensam nämnd social myndighetsutövning
ordförande*

0

Gemensam servicenämnd för lön –
ordförande*

0

Ordförandeskapet ingår
i uppdraget som KSO
Ordförandeskapet ingår
i uppdraget som
ordförande i utskottet
för omsorg
Ordförandeskapet ingår
i uppdraget som KSO

*Ordförandeskapet roterar mellan Mora, Orsa och Älvdalen

*Ordförandeskapet roterar mellan Mora, Orsa och Älvdalen

*Ordförandeskapet roterar mellan Mora, Orsa och Älvdalen

Beräkningar av arvoden utgår från aktuellt riksdagsmannaarvode per den 1 januari varje år2
Heltidssysselsatt förtroendevald, kommunstyrelsens ordförande (KSO), erhåller 80% av
riksdagsmannaarvodet. För deltidssysselsatta förtroendevalda beräknas arvode utifrån 80% av
riksdagsmannaarvodet (vilket är arvodet för KSO). Arvodet beräknas proportionellt utifrån
tjänstgöringsgrad.
De årsarvoderade har rätt till ledighet i följande utsträckning:
Kommunstyrelsens ordförande- 30 dagar/år
Ett tak på arvode om max 100 procent av riksdagsmannaarvodet gäller för de förtroendevalda som
innehar flera uppdrag.

2

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/ledamoternas-arvoden-och-villkor/ledamoternas-arvoden/
Riksdagsarvodet uppdaterat i januari 2022 är 71 500 kr i månaden
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Bilaga 3: till § 9 och § 16 – Arvode för sammanträden och ersättning för kostnader

Typ av sammanträde/Uppdrag
Partigruppsmöte
Digitala utbildningar/kurser/seminarier

% av aktuellt
riksdagsmannaarvode*
0,2 (per möte)
0,2 (per timme/avrundat
uppåt)

Övriga ersättningsberättigade sammanträden
etc.:
Arvode <4 timmar
Arvode >4 timmar

1
1,8

Protokollsjustering

0,2 (per justerat protokoll)

§ 16

Kommentar
Enligt § 2 c
Enligt § 2 n
Enligt § 2
Tak för ersättning för
sammanträde per dag:
Ett helt plus ett halvt
arvode
Ersättning för förlorad
arbetsinkomst utgår inte
vid justering. Arvode för
justering gäller inte
ledamot med fast
arvode.

Till ej tjänstgörande ersättare, som inte är kallad, utgår ersättning för förlorad
arbetsinkomst samt halvt arvode för fyra valfria sammanträden per år.
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Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvode och begränsat årsarvode
Exempel på åtgärder och förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i årsarvoderads
arbetsuppgifter och täcks av årsarvodet. För förrättning utom kommunen utgår ersättning.


Rutinmässigt följa förvaltningens/företagets arbete



Överläggning med tjänsteman eller annan anställd



Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i
anledning av sammanträden, förrättning eller dyl.



Justering av egna nämndens/styrelsens protokoll samt attester och övriga underskrifter för
egna nämndens/styrelsens räkning.



Ordföranden och vice ordföranden har ett informationsansvar gentemot ledamöter i nämnder
och styrelser.



Ordförandeträffar



Kontakt med allmänheten, telefonsamtal och dyl.



Utövande av delegationsbeslut.



Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala
organ.



Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

I övrigt utgår ersättning på samma sätt som för ledamot i styrelse eller nämnd.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår alltid.

13
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Förändringar i ersättningar enligt förslag kommande mandatperiod (årsarvode/begränsat arvode)
Riksdagsmannaarvodet 2022=71 500 kr/månad
KSO = heltid = 80% av 71 500 kr= 57 200

Prisbasbelopp 2022= 48 300
57200

Förslag kommande mandatperiod*
Uppdrag
Tjänstgöringsrad, % av KSO-arvode Summa kr
Kommunfullmäktiges ordförande (KFO)
10
5 720
KFO 1:e vice ordförande
3,5
2 002
KFO 2:e vice ordförande
2
1 144
Kommunstyrelsens ordförande (KSO)
100
57 200
KSO 1:e vice ordförande
9
5 148
KSO 2:e vice ordförande
7
4 004
Ledare i opposition
7
4 004
Övriga ledamöter i KS utskott för strategi
2,5
1 430
Utskott för samhälle ordförande
10
5 720
Utskott för samhälle vice ordförande
4
2 288
Utskott för omsorg ordförande
20
11 440
Utskott för omsorg vice ordförande
10
5 720
Utskott för lärande ordförande
15
8 580
Utskott för lärande vice ordförande
5
2 860
Byggnadsnämnden ordförande
0
Byggnadsmämnden vice ordförande
0
Miljönämnden ordförande
0
Miljönämnden vice ordföranden
0
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd ordförande
16
9 152
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd vice ordförande
5
2 860
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd 2.e vice ordförande
5
2 860
Valnämnden ordförande
3,5
2 002

Nuläge 2022
% av prisbasbelopp Summa kr
8
3
2
80% av RKA
8
7
7
2,5
10
4
20
10
16
5
6
2
10
4
0
0
4

3 864
1 449
966
57200
3 864
3 381
3 381
1 208
4 830
1 932
9 660
4 830
7 728
2 415
2 898
966
4 830
1 932
0
0
1 932
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Valnämnden vice ordförande
Valberedningen ordförande
Valberedning vice ordförande
Kommunrevisionen Ordförande
Revisorer
Lekmannarevisor i bolag - Revisor ordinarie
Överförmyndare
Ställföreträdande överförmyndare
Orsa Bostäder AB -Ordförande
Orsa Bostäder AB -Vice Ordförande
Orsa Vatten och Avfall AB Ordförande
Orsa Vatten och Avfall AB Vice Ordförande
NODAVA AB - Ordförande
NODAVA AB - Vice Ordförande
Gemensam gymnasienämnd Ordförande
Gemensam gymnasienämnd Vice Ordförande
Gemensam gymnasienämnd andre vice Ordförande
Summa månad

1
5
1
5,5
3
0,6
5
3
14
5
8
4
15
7,5
17
6
6

* beräkningar gjorda utifrån nivån för riksdagsmannarvodet januari 2022
Summa år förslag
Summa år nuläge
Ökning per år i kr
Ökning i procent

2 341 310 kr
2 068 812 kr
272 498 kr
13,2

572
2 860
572
3 146
1 716
343
2 860
1 716
8 008
2 860
4 576
2 288
8 580
4 290
9 724
3 432
3 432
195109

1
6
0
5
3
0,6
5
2,5
15
5
8
4
16
8
20
7
4

483
2 855
0
2 415
1 449
290
2 415
1 207
7 245
2 415
3 864
1 932
7 728
3 864
9 660
3 381
1 932
172 401
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Förelslagna ändringar ersättning sammanträden mm.
Riksdagsmannaarvode (RMA) 2022=

71 500 /månad

Förslag kommande mandatperiod
Typ av sammanträde/uppdrag
% av RMA
Partigruppsmöte (per möte)
Digitala utbildningar/kurser/seminarier (timarvode)
Arvode sammanträde < 4 timmar
Arvode sammanträde > 4 timmar
Arvode protokollsjustering (per justerat protokoll)

Utbetalda sammanträdesersättningar 2021
uppgick till 419 150 kr. Med nya förslaget skulle
det innebära en höjning med 168 184 kr till 587
334 kr. Detta innebär en ökning på ca 40%

Summa kr
0,2
0,2
1
1,8
0,2

143
143
715
1287
143

Nuläge
Summa kr
100
Saknas
500
1000
100
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Förändringar i ersättningar enligt förslag kommande mandatperiod (årsarvode/begränsat arvode)
Riksdagsmannaarvodet 2022=71 500 kr/månad

Prisbasbelopp 2022= 48 300

KSO = heltid = 80% av 71 500 kr= 57 200

57200

Förslag kommande mandatperiod*
Uppdrag
Tjänstgöringsrad, % av KSO-arvode Summa kr
Kommunfullmäktiges ordförande (KFO)
10
5 720
KFO 1:e vice ordförande
3,5
2 002
KFO 2:e vice ordförande
2
1 144
Kommunstyrelsens ordförande (KSO)
100
57 200
KSO 1:e vice ordförande
9
5 148
KSO 2:e vice ordförande
7
4 004
Ledare i opposition
7
4 004
Övriga ledamöter i KS utskott för strategi
2,5
1 430
Utskott för samhälle ordförande
10
5 720
Utskott för samhälle vice ordförande
4
2 288
Utskott för omsorg ordförande
20
11 440
Utskott för omsorg vice ordförande
10
5 720
Utskott för lärande ordförande
15
8 580
Utskott för lärande vice ordförande
5
2 860
Byggnadsnämnden ordförande
0
Byggnadsmämnden vice ordförande
0
Miljönämnden ordförande
0
Miljönämnden vice ordföranden
0
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd ordförande
16
9 152
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd vice ordförande
5
2 860
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd 2.e vice ordförande
5
2 860
Valnämnden ordförande
3,5
2 002
Valnämnden vice ordförande
1
572
Valberedningen ordförande
5
2 860
Valberedning vice ordförande
1
572
Kommunrevisionen Ordförande
5,5
3 146
Revisorer
3
1 716
Lekmannarevisor i bolag - Revisor ordinarie
0,6
343
Överförmyndare
5
2 860
Ställföreträdande överförmyndare
3
1 716
Orsa Bostäder AB -Ordförande
14
8 008
Orsa Bostäder AB -Vice Ordförande
5
2 860
Orsa Vatten och Avfall AB Ordförande
8
4 576
Orsa Vatten och Avfall AB Vice Ordförande
4
2 288
NODAVA AB - Ordförande
15
8 580
NODAVA AB - Vice Ordförande
7,5
4 290
Gemensam gymnasienämnd Ordförande
17
9 724
Gemensam gymnasienämnd Vice Ordförande
6
3 432
Gemensam gymnasienämnd andre vice Ordförande
6
3 432
Summa månad
195109
* beräkningar gjorda utifrån nivån för riksdagsmannarvodet januari 2022
Summa år förslag
Summa år nuläge
Ökning per år i kr
Ökning i procent

2 341 310 kr
2 068 812 kr
272 498 kr
13,2

Nuläge 2022
% av prisbasbelopp Summa kr
8
3
2
80% av RKA
8
7
7
2,5
10
4
20
10
16
5
6
2
10
4
0
0
4
1
6
0
5
3
0,6
5
2,5
15
5
8
4
16
8
20
7
4

3 864
1 449
966
57200
3 864
3 381
3 381
1 208
4 830
1 932
9 660
4 830
7 728
2 415
2 898
966
4 830
1 932
0
0
1 932
483
2 855
0
2 415
1 449
290
2 415
1 207
7 245
2 415
3 864
1 932
7 728
3 864
9 660
3 381
1 932
172 401
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Förelslagna ändringar ersättning sammanträden mm.
Riksdagsmannaarvode (RMA) 2022=

71 500 /månad

Förslag kommande mandatperiod
Typ av sammanträde/uppdrag
% av RMA
Partigruppsmöte (per möte)
Digitala utbildningar/kurser/seminarier (timarvode)
Arvode sammanträde < 4 timmar
Arvode sammanträde > 4 timmar
Arvode protokollsjustering (per justerat protokoll)

Utbetalda sammanträdesersättningar 2021
uppgick till 419 150 kr. Med nya förslaget skulle
det innebära en höjning med 168 184 kr till 587
334 kr. Detta innebär en ökning på ca 40%

Summa kr
0,2
0,2
1
1,8
0,2

143
143
715
1287
143

Nuläge
Summa kr
100
Saknas
500
1000
100
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Jämförelser årsarvoden-begränsat årsarvode Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro
Riksdagsmannaarvodet 2022=71 500 kr
KSO = heltid = 80% av 71 500 kr= 57 200

57200

Förslag Orsa
Uppdrag
Tjänstgöringsrad
Summa
% kr
Kommunfullmäktiges ordförande (KFO)
10
5720
KFO 1:e vice ordförande
3,5
2002
KFO 2:e vice ordförande
2
1144
KSO 1:e vice ordförande
9
5148
KSO 2:e vice ordförande
7
4004
Ledare i opposition
7
4004
Övriga ledamöter i KS utskott för strategi
2,5
1430
Utskott för samhälle ordförande
10
5720
Utskott för samhälle vice ordförande
4
2288
Utskott för omsorg ordförande
20
11440
Utskott för omsorg vice ordförande
10
5720
Utskott för lärande ordförande
15
8580
Utskott för lärande vice ordförande
5
2860
Byggnadsnämnden ordförande
Byggnadsmämnden vice ordförande
Miljönämnden ordförande
Miljönämnden vice ordföranden
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd ordförande 16
9152
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd vice ordförande5
2860
Gemensam miljö- och byggnadsnämnd 2.e vice ordförande
5
2860
Valnämnden ordförande
3,5
2002
Valnämnden vice ordförande
1
572
Valberedningen ordförande
5
2860
Valberedning vice ordförande
1
572
Kommunrevisionen Ordförande
5,5
3146
Revisorer
3
1716
Lekmannarevisor i bolag - Revisor ordinarie
0,6
343,2
Överförmyndare
5
2860
Ställföreträdande överförmyndare
3
1716
Orsa Bostäder AB -Ordförande
14
8008
Orsa Bostäder AB -Vice Ordförande
5
2860
Orsa Vatten och Avfall AB Ordförande
8
4576
Orsa Vatten och Avfall AB Vice Ordförande
4
2288
NODAVA AB - Ordförande
15
8580
NODAVA AB - Vice Ordförande
7,5
4290
Gemensam gymnasienämnd Ordförande
17
9724
Gemensam gymnasienämnd Vice Ordförande
6
3432
Gemensam gymnasienämnd andre vice Ordförande 3,5
2002

KSO-arvode 2022
Orsa
Vansbro Mora
Älvdalen
57 200
60 775
60 350
50 050

Nuläge 2022 (kronor per månad)
Orsa

Vansbro Mora
Älvdalen
3 864
5 005
8 520
7 508
1 449
2 130
1 502
966
2 130
1001
3 864
28 400
5 005
3 381
28 400
1 502
3 381
1 502
1 208
4 830
5 720
1 932
9 660
7 150
31 240
7 508
4 830
7 810
1 502
7 728
5 720
22 720
2 415
5 680
7508
2 898
11 360
1 502
966
2 840
4 830
11 360
1 932
5 680

Mora förslag 2023-2026
66 900

Mora förslag 2023-2026
12 155
3900
3900
30387
30387

18200
7293
7293
1 932
483
2 855
0
2 415
1 449
290
2 415
1 207
7 245
2 415
3 864
1 932
7 728
3 864
9 660
3 381
1 932

2 145

2 130
533

2 502
1001
4 504

2 840
2 130

5 005
1001

5 680
1 420
11 360
2 840
11 360
2 840

2 502

14 200
5 680

4 504

1 430

1 430
7 150
7 865

7 508
1 502
7 508
1 502

15200
6000
6000
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Jämförelser ersättningar sammanträden mm Orsa, Vansbro, Mora, Älvdalen, Regionen.
Riksdagsmannaarvode (RMA) 2022=

Typ av sammanträde/uppdrag
Partigruppsmöte
Timarvode
Digitala utbildningar/kurser/seminarier
Arvode sammanträde < 4 timmar
Arvode sammanträde > 4 timmar
Arvode sammanträde < 3 timmar
Arvode sammanträde > 3 timmar
Arvode protokollsjustering

71500

Förslag Orsa

Nuläge 2022

% av RMA Summa kr
0,2
143

Orsa

Vansbro* Mora*

Älvdalen

Regionen

100
193

0,2
1
1,8

143
715
1287

saknas
500
1000

795
1005

770
1540
505
1001

0,2

143

100

*Vansbro: Sammanträdes- och förrättningsarvoden utgår per timme, 193 kr.
* Mora: Förslag för kommande mandatperiod är 1 215 kr för heldagsarvode och 790 kr för halvdag
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Sammanträden
Årsarvoden
Summa
Ökning i kr
Ökning i procent

Nuläge kr
419 150
2 068 812
2 487 962

Förslag kr
587 334
2 341 310
2 928 644
440 682
18%

mmelser för förtroendevalda - OK KS 2021/00541-1 Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 61

OK KS 2021/00541-1

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Orsa kommun

Sammanfattning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn och eventuell revidering av
ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåer för förtroendevalda i Orsa kommun. I
februari 2020 antogs de nuvarande bestämmelserna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda (OK KS 2019/00851, 024).
Av 4 kap. 16 § 2 p. i kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget. Alla former av arvodesersättning är frivilligt för kommunen till skillnad mot
den lagstadgade skyldigheten att ersätta bland annat förlorad arbetsinkomst.
Kommunallagen anger inte något enhetligt ersättningssystem, utan det faller på
kommunfullmäktige i varje kommun att fastställa på vilka grunder ersättning ska utgå.
Några andra definitioner än skälig omfattning anges heller inte i lagen. Dock bör
”skälig” innefatta dels att ersättningen inte kan bestämmas till ett alltför lågt belopp,
dels att en övre gräns sätts för hur stora ersättningar som får betalas. Det ankommer på
kommunen att utifrån de lokala förutsättningarna bestämma om ersättningarna inom
ramen för skälighetsnormen.
I de reviderade ersättningsbestämmelserna föreslås att arvoden och ersättningar
beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet. I stället för som tidigare en kombination av
riksdagsmannaarvodet och prisbasbelopp som utgångspunkt. Förslaget är berett av
kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-02-11
Bestämmelser om ekonomisk ersättning förtroendevalda (med synliga ändringar)
Förändringar i ersättningar - årsarvode & begränsat årsarvode
Förändringar i ersättningar sammanträden- timarvoden
Underlag beräkningar och jämförelser kommuner

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner
förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Orsa kommun.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22
(26)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 61

OK KS 2021/00541-1

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Orsa kommun

Sammanfattning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn och eventuell revidering av
ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåer för förtroendevalda i Orsa kommun. I
februari 2020 antogs de nuvarande bestämmelserna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda (OK KS 2019/00851, 024).
Av 4 kap. 16 § 2 p. i kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget. Alla former av arvodesersättning är frivilligt för kommunen till skillnad mot
den lagstadgade skyldigheten att ersätta bland annat förlorad arbetsinkomst.
Kommunallagen anger inte något enhetligt ersättningssystem, utan det faller på
kommunfullmäktige i varje kommun att fastställa på vilka grunder ersättning ska utgå.
Några andra definitioner än skälig omfattning anges heller inte i lagen. Dock bör
”skälig” innefatta dels att ersättningen inte kan bestämmas till ett alltför lågt belopp,
dels att en övre gräns sätts för hur stora ersättningar som får betalas. Det ankommer på
kommunen att utifrån de lokala förutsättningarna bestämma om ersättningarna inom
ramen för skälighetsnormen.
I de reviderade ersättningsbestämmelserna föreslås att arvoden och ersättningar
beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet. I stället för som tidigare en kombination av
riksdagsmannaarvodet och prisbasbelopp som utgångspunkt. Förslaget är berett av
kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-02-11
Bestämmelser om ekonomisk ersättning förtroendevalda (med synliga ändringar)
Förändringar i ersättningar - årsarvode & begränsat årsarvode
Förändringar i ersättningar sammanträden- timarvoden
Underlag beräkningar och jämförelser kommuner

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner
förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Orsa kommun.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22
(26)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 03.05.2022

§ 31

OK KS 2021/00541-1

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn och eventuell revidering av
ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåer för förtroendevalda i Orsa kommun.
Av 4 kap. 16 § 2 p. i kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget. Alla former av arvodesersättning är frivilligt för kommunen till skillnad mot
den lagstadgade skyldigheten att ersätta bland annat förlorad arbetsinkomst.
Kommunallagen anger inte något enhetligt ersättningssystem, utan det faller på
kommunfullmäktige i varje kommun att fastställa på vilka grunder ersättning ska utgå.
Några andra definitioner än skälig omfattning anges heller inte i lagen. Dock bör
”skälig” innefatta dels att ersättningen inte kan bestämmas till ett alltför lågt belopp,
dels att en övre gräns sätts för hur stora ersättningar som får betalas. Det ankommer på
kommunen att utifrån de lokala förutsättningarna bestämma om ersättningarna inom
ramen för skälighetsnormen.
I de reviderade ersättningsbestämmelserna föreslås att arvoden och ersättningar
beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet. I stället för som tidigare en kombination av
riksdagsmannaarvodet och prisbasbelopp som utgångspunkt. Förslaget är berett av
kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-02-11, 2022-04-21
Bestämmelser om ekonomisk ersättning förtroendevalda (med synliga ändringar)
Förändringar i ersättningar - årsarvode & begränsat årsarvode
Förändringar i ersättningar sammanträden- timarvoden
Underlag beräkningar och jämförelser kommuner

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Orsa kommun.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 01.03.2022

§ 16

OK KS 2021/00541-1

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Beslut

Utskottet för strategi återremitterar ärendet till kommunfullmäktiges presidium med
motiveringen att komma med ett nytt förslag gällande årsarvoden.

Sammanfattning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn och eventuell revidering av
ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåer för förtroendevalda i Orsa kommun. I
februari 2020 antogs de nuvarande bestämmelserna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda (OK KS 2019/00851, 024).
Av 4 kap. 16 § 2 p. i kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget. Alla former av arvodesersättning är frivilligt för kommunen till skillnad mot
den lagstadgade skyldigheten att ersätta bland annat förlorad arbetsinkomst.
Kommunallagen anger inte något enhetligt ersättningssystem, utan det faller på
kommunfullmäktige i varje kommun att fastställa på vilka grunder ersättning ska utgå.
Några andra definitioner än skälig omfattning anges heller inte i lagen. Dock bör
”skälig” innefatta dels att ersättningen inte kan bestämmas till ett alltför lågt belopp,
dels att en övre gräns sätts för hur stora ersättningar som får betalas. Det ankommer på
kommunen att utifrån de lokala förutsättningarna bestämma om ersättningarna inom
ramen för skälighetsnormen.
I de reviderade ersättningsbestämmelserna föreslås att arvoden och ersättningar
beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet. I stället för som tidigare en kombination av
riksdagsmannaarvodet och prisbasbelopp som utgångspunkt. Förslaget är berett av
kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-02-11
Bestämmelser om ekonomisk ersättning förtroendevalda (med synliga ändringar)
Förändringar i ersättningar - årsarvode & begränsat årsarvode
Förändringar i ersättningar sammanträden- timarvoden
Underlag beräkningar och jämförelser kommuner

Förslag till beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Orsa kommun.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6 (12)

29 Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och Avfall AB - OK KS 2021/00251-3 Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och Avfall AB : Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och Avfall AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-18
Dokument nr: OK KS 2021/00251-3, 045

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Johan Hult

Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och Avfall
AB
Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har 2021-05-19 tillskrivit kommunen med en begäran om
utökning av borgensramen med 125 mkr till 300 mkr. Efter ytterligare genomgång av
bolagets verkställande direktör och kommunens ekonomichef har de nått en gemensam
bild att det till och med utgången av år 2024 räcker att borgensramen utökas med 100
mkr till 275 mkr, vilket presenterades på bolagets styrelsemöte 2022-03-09.
Bolaget har nu tillskrivit kommunen med en begäran att utöka borgensramen med 100
mkr.

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB, 2022-03-09

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
ursprungliga belopp.

Sändlista

Orsa Vatten och Avfall AB

Johan Hult
Ekonomichef
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Protokoll 2, 2022-03-09, Orsa Vatten och Avfall AB
Tid: 2022-03-09
Plats: Prostgården, Orsa
Beslutande
Leif Dahlfors, Ordförande
Olof Herko, Vice ordförande
Kurt Rågstad
Sven-Erik Sjöberg ersättare för Lars-Olof Uleander
Karin Bohlin
Övriga närvarande
Marilou Hamilton Levin, VD
Marie-Louise Bengtsson, VD-assistent
Anders Hvittfeldt, revisor Qrev. § 1-6
Elsmari Laggar Bärjegård, lekmannarevisor
Johan Hult, ekonomichef Orsa kommun

§ 15 OVA's behov av borgensåtagande för lån
Orsa kommuns ekonomichef föredrog sammanställningen som har lämnats in
till Orsa kommun från bolaget gällande kommande års investeringsbehov fram
till år 2024. Bolagets borgensutrymme uppgår idag till 175 Mkr varav 140 Mkr
är nyttjad fram till dagens datum.
VD Marilou Hamilton Levin informerade att bolaget 2021-05-19 tillskrev
kommunfullmäktige om ett utökat borgensåtagande med 125 Mkr, från 175
Mkr till 300 Mkr.

Styrelsen beslutar att tillskriva Kommunfullmäktige om ett reviderat utökat
borgensåtagande från de begärda 125 Mkr till 100 Mkr, från 175 Mkr till 275
Mkr.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

§ 40

OK KS 2021/00251-3

Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och
Avfall AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
ursprungliga belopp.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har den 19 maj 2021 skrivit till kommunen med en begäran
om utökning av borgensram med 125 mkr till 300 mkr. Kommunen och bolaget har
efter flera genomgångar nått en gemensam bild att det till och med utgången av år
2024 räcker att borgensramen utökas med 100 mkr till 275 mkr. Det förslaget
presenterades på bolagets styrelsemöte den 9 mars 2022. Därefter inkom bolaget med
en ny begäran att utöka borgensramen med 100 mkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-03-18
Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-03-09

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
ursprungliga belopp.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

§ 40

OK KS 2021/00251-3

Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och
Avfall AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
ursprungliga belopp.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har den 19 maj 2021 skrivit till kommunen med en begäran
om utökning av borgensram med 125 mkr till 300 mkr. Kommunen och bolaget har
efter flera genomgångar nått en gemensam bild att det till och med utgången av år
2024 räcker att borgensramen utökas med 100 mkr till 275 mkr. Det förslaget
presenterades på bolagets styrelsemöte den 9 mars 2022. Därefter inkom bolaget med
en ny begäran att utöka borgensramen med 100 mkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-03-18
Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-03-09

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
ursprungliga belopp.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 29.03.2022

§ 22

OK KS 2021/00251-3

Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och
Avfall AB
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
ursprungliga belopp.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har den 19 maj 2021 skrivit till kommunen med en begäran
om utökning av borgensram med 125 mkr till 300 mkr. Kommunen och bolaget har
efter flera genomgångar nått en gemensam bild att det till och med utgången av år
2024 räcker att borgensramen utökas med 100 mkr till 275 mkr. Det förslaget
presenterades på bolagets styrelsemöte den 9 mars 2022. Därefter inkom bolaget med
en ny begäran att utöka borgensramen med 100 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-03-18
Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-03-09

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa Vatten och
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000 000 kronor, jämte
ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
ursprungliga belopp.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-26
Dokument nr: OK KS 2022/00198-2, 107

Kommunstyrelsen
Johan Hult

Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB
Sammanfattning av ärendet

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag Inlandståg AB
(ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB) hamnat i en situation med
likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till de två dotterbolagen och
orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Coronapandemin, inköp
av motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I en skrivelse från
Inlandsbanan AB till de 19 ägarkommunerna beskrivs anledningen till begäran mer
ingående, se beslutsunderlag.
Totalt sett uppgår begärt aktieägartillskott till 30 000 000 kr varav begäran från Orsa
kommun uppgår till 1 825 340 kr vilket motsvarar kommunens ägarandel i bolaget
6,08%. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel och senast den
1 augusti 2022.
Ur skrivelsen: ”På ägarsamråd i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande
från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och
lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra till att lösa
ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka över tydliga
underlag till dem. Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30
miljoner kronor av ägarkommunerna. Bifogat finns en lista över kommunerna och
andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att
säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva
upprätta kontrollbalansräkning.
Med anledning av därav föreslår att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat
aktieägartillskott på 30 miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. Med ett
ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas kapital utan att sätta upp något
villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses det som ett
definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget.
Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika
likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka dotterbolagens eventuella förlust
2022. I Inlandsbanan AB redovisas då aktieägartillskottet mot det egna kapitalet.”
Understrykningarna ovan är gjorda av ekonomichefen i Orsa kommun.

Kommentar till skrivelsen från Inlandsbanan

Ett ovillkorat aktieägartillskott ses som ett definitivt och bestående tillskott till
aktiebolaget och läggs därför normalt sett till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget.
Av ovanstående skrivelse från bolaget framgår att kapitaltillskottet ska användas dels
till att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels för att undvika risken att
behöva upprätta en kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning måste upprättas
då ett aktiebolag förbrukat mer än halva aktiekapitalet, vilket indikerar att bolaget
förutom likviditetsproblemen även riskerar resultatproblem vilket inte så tydligt
framgår av skrivelsen i övrigt.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-26
Dokument nr: OK KS 2022/00198-2, 107

Om Orsa kommun bokför hela aktieägartillskottet som anskaffningsvärde för aktierna
så riskerar de att i ett senare skede behöva skriva ner värdet på aktierna.

Beslutsunderlag

Begäran om aktieägartillskott med bilaga tillskott enligt aktiefördelning, Inlandsbanan
AB 2022-03-16

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340
kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB och
omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande värde

Sändlista

Inlandsbanan AB

Johan Hult
Ekonomichef
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Till aktieägarna i Inlandsbanan AB

2022-03-16

Inledning
Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med
likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG)
och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av
Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I detta dokument
beskrivs hur Inlandsbanan AB arbetar för att uppfylla ägarnas krav och förväntningar som anges i nu
gällande ägardirektiv. Dokumentet beskriver även hur den problematiska likviditetssituationen löses.

Inlandsbanan AB:s uppdrag
Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen
Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan från
Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till
100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för
järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.
Inlandsbanan AB:s huvuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att bolaget ansvarar för
underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka kostnaderna ett driftsbidrag på 150
mnkr per år. Vårt uppdrag från våra ägare är att driva en verksamhet som ger stöd för tillväxtarbetet efter
hela Inlandsbanans sträckning och vi utgår från ägardirektivet när vi utformar mål och strategier.
Koncernen ska aktivt arbeta för att:
Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan
Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och
samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och
gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är
en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva
verksamheterna. Med den pågående utvecklingen vi ser inom den gröna omställningen och utifrån
industrins behov så kan Inlandsbanan ha en avgörande roll. I samarbetet med ledande företag inom gruvoch stålindustrin och olika energiföretag konstateras att en moderniserad Inlandsbana med anslutande
tvärbanor utgör ett viktigt kapacitetstillskott med nödvändiga avlastande effekter för att få ett
fungerande transportsystem i norra Sverige. Järnmalm, kalk, timmer, livsmedel, avfall och vätgas är
exempel på gods som behöver få nytt utrymme jämfört med vad systemet kan erbjuda i dag.
Pågående aktiviteter: För att möta industrins ökade behov har Inlandsbanan AB börjat teckna
kapacitetsavtal med industriföretag som behöver försäkra sig om tillgång till gröna transporter i stora
volymer och under lång tid. Avtalen är villkorade av att Inlandsbanan upprustas för att uppnå erforderlig
kapacitet och miljövinster. Även med dagens bana är potentialen till ökade godstransportaffärer god, där
vi redan nu ser att bruttotonkilometer gods ökar på banan.
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Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog
med trafikhuvudmännen
En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung,
religion, ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade. Vi ser goda möjligheter till en återupprättad
persontrafik som bidrar till såväl regionförstoring med arbetspendling som hållbara resor till gagn för
besöksnäringen i Norrlands inland och fjälltrakter. Även med dagens bana kan med relativt enkla åtgärder
till viss del högre hastighet erhållas vilket skapar förutsättningar för en interregional spårbunden
kollektivtrafik. Vid en större upprustning och standardhöjning kan denna trafik bli ännu mer attraktiv
utifrån förkortade restider.
Pågående aktiviteter: Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv
spårbunden interregional kollektivtrafik. Förutsättningarna för detta är mer gynnsamma nu än någonsin
tidigare genom inköpet av fem nya tåg (Y41) som möjliggör tillgängliga och bekväma resor. Vi söker nu
samarbete med samtliga sex berörda regioner för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i
inlandet.
Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter
I ett steg för att kunna erbjuda fossilfria transporter så har en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri
diesel, HVO skett. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med
biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %.
Pågående aktiviteter: I svenska inlandet finns troligen Europas bästa förutsättningar för produktion av
förnyelsebar el och grön vätgas. Inlandsbanan AB utreder tillsammans med samarbetspartners
infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt konvertering till vätgasdrift för befintliga
dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt
grön godskorridor utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer
hållbara och effektiva transporter. Det finns starka indikationer på att energitillgången inte kommer att
vara tillräcklig för de stora industrietableringarna i norr. Tillverkning av vätgas i Norrlands inland och
transport av ca 200 000 ton vätgas på Inlandsbanan skulle kunna vara en snabb lösning för att lagra och
överföra energi till områden som saknar motsvarande förutsättningar.
Kontinuerligt höja banstandarden
Att investera i infrastrukturen är viktigt för en hållbar utveckling. Det är även en förutsättning för att
skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på Inlandsbanan. En normalstandard innebär effektivare
trafik på hela banan och skapar möjligheter att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur
klimatsynpunkt. Det möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till
att exempelvis stambanan kan avlastas. För att Inlandsbanan ska vara attraktiv i framtiden för att
transportera stora kontinuerliga godsvolymer krävs att banan rustas till minst svensk normalstandard
avseende bärighet och hastighet. Rustningen medger också en avsevärd hastighetshöjning vilket ökar
tågkapaciteten radikalt jämfört med vad dagens lägre hastigheter medger. Denna standard innebär också
att godståg med höga punktlaster såsom till exempel Stålpendeln kan trafikera anläggningen. En rustning
kan ske etappvis utifrån hur kommande trafikala behov utvecklas.
Dagens Inlandsbana har dels en stor underhållsskuld föranlett av otillräckliga statliga drift- och
underhållsbidrag under lång tid, dels ett kraftigt växande antal säkerhetsfel vilket leder till
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hastighetsnedsättningar även över tid. Eftersom dagens bidrag är otillräckligt för att åtgärda samtliga
dessa fel kan Inlandsbanan AB komma att bli tvungna att nedprioritera delar av banan som då inte
kommer att vara trafikerbara.
För att kunna genomföra nödvändigt drift och underhåll med målet att kunna vidmakthålla dagens
standard enligt marknadens krav behöver drift- och underhållsbidraget höjas till den nivå för kostnader
som motsvarar samma typ av spåranläggning förvaltad av Trafikverket.
Pågående aktiviteter: Trafikverket och Inlandsbanan AB är överens om att dagens undermåliga status och
med accelererande brister för Inlandsbanan nu kräver ett ställningstagande av ägaren svenska staten
avseende Inlandsbanans framtida status och roll i transportsystemet. Inlandsbanan AB har genom
djupgående analyser av data kunnat visa på en positiv samhällsekonomisk bärkraft i ett projekt för en
total upprustning av Inlandsbanan, vilket vi redovisat till staten. I vårt remissyttrande till Trafikverkets
förslag till nationell plan hemställer vi om att drift- och underhållsbidraget höjas från 150 mnkr till 225
mnkr från och med 2022, samt indexuppräknas och hanteras inom ramen för beslutet av den nationella
planen.
Bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan
hela året med både dag- och nattåg
Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Längs Inlandsbanan finns flera stora
destinationer med verksamhet året om. Snabba, bekväma och hållbara persontransporter är en faktor
som mycket starkt bidrar till den svenska näringens konkurrenskraft.
Intresset för friluftsliv, naturturism och miljö ökar konstant. Intresset för tågsemester har ökat stort,
liksom viljan att besöka det natursköna inlandet och den arktiska regionen. I norra Sverige finns mycket
som tas för givet av lokalbefolkningen, t ex midnattssol, norrsken, polcirkeln, fantastiska naturupplevelser,
samisk kultur och kulinariska delikatesser. Lägg därtill rent vatten och luft, en glesbefolkad region,
allemansrätten och säkerhet, så är en resa i detta område svårslagen.
Pågående aktiviteter: Det pågår ett samarbete med Snälltåget som expanderar sin nattågstrafik över året,
till Vemdalen samt sedan 2019 även till Västerbotten. Trafiken har sedan den startade för 10 år sedan haft
god tillväxt.
För närvarande bedrivs turisttrafik under sommaren längs hela banan samt Snötåget vintertid mellan
Mora och Östersund. Inför sommaren 2022 är bokningsläget mycket gynnsamt och den ökning vi såg
2019, innan pandemin, ser ut att ha tagit fart igen. Inlandsbanan AB:s dotterbolag har även lanserat nya
produkter såsom tex Vildmarkståget som hade premiär förra året. Resan sker i historiska
förstaklassvagnar i toppskick och restaurangvagn med vita dukar och riktigt porslin. Intresset för resan
överstiger antal tillgängliga platser med ca 100 %. Vi ser detta som en framtidsprodukt.
Med en fungerande interregional kollektivtrafik på Inlandsbanan skulle besöksnäringen få flera dagliga
relationer med övriga landet.
Tvärbanorna öppnas för trafik

Den tvärbana som har störst affärspotential är Arvidsjaur – Jörn. En återöppning av bandelen skulle
underlätta för såväl planerade som akuta omledningar och skulle även innebära flera positiva
effekter för både det nationella järnvägsnätet och för näringslivet i inlandsregionen.
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Återöppnandet av tvärbanan skulle även leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens
industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela
Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet.
Pågående aktiviteter: Vi har anmält intresse till Trafikverket och regeringen att få in denna tvärbana i
inlandsbanesystemet. Dock finns andra intressenter som planerar verksamhet för testtrafik för tåg. Vi för
nu en konstruktiv dialog med bolaget RTN AB för hur vi kan jobba vidare tillsammans och hur ett
samutnyttjande kan se ut.
Hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik för att kopplas
ihop med det södra transportsystemet. Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den
övergripande målbilden ”Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året
runt”.
Den sydligaste delen av Inlandsbanan mellan Mora och Kristinehamn har sedan 1970-talet etappvis slutat
att trafikeras med tåg. I dag är sträckan mellan Kristinehamn och Nykroppa elektrifierad och trafikeras
med tåg. Sporadisk godstrafik förekommer på sträckan Nykroppa-Persberg i Värmland. Från Persberg till
Mora går banan inte att trafikera då den är gravt förfallen och delvis överväxt av vegetation. Den positiva
utvecklingen som bedöms inträffa på sträckan norr om Mora kommer kräva högre kapacitet för att
ansluta till det övriga nationella järnvägsnätet. Från Mora måste tågen idag gå vidare på Dalabanan för att
via Borlänge nå naturliga slutpunkter som Gävle, Mälardalen och Bergslagen. Dalabanan är redan i dag
välutnyttjad och används flitigt för gods- och persontrafik. När denna kapacitet är utnyttjad till fullo skulle
en upprustning av sträckan Mora-Kristinehamn vara ett bra alternativ för att skapa mer kapacitet ut från
Dalarna mot Bergslagen och Västsverige. Denna sträcka förvaltas i dag av Trafikverket.
Infrastruktur som möjliggör omställningen
Näringslivet investerar över 1 000 miljarder i den gröna omställningen det närmaste decenniet, ögonen är
riktade mot norra Sverige och den utveckling som nu sker. En historiskt kraftig ökning av godstrafiken
inom samtliga transportslag till 2040 förväntas ske enligt Trafikverket.
Trafikverket har bekräftat att konsekvenserna för järnvägstransportsystemet av kommande
industrietableringar i norra Sverige inte beaktats i förslaget till nationell plan för infrastruktur. Utöver
kommande välkända industrisatsningar i Norrbotten finns också planer för etableringar i anslutning till
Inlandsbanan. Till exempel innebär ett framtida brytningstillstånd för Kallakgruvan i Jokkmokk att mycket
stora volymer järnmalmsprodukter årligen ska transporteras på Inlandsbanan och vidare till avnämare.
För att möjliggöra den viktiga omställningen så behövs hållbar infrastruktur och varenda kilometer järnväg
är avgörande. Inlandsbanan är en befintlig 105 mil lång järnvägsanläggning som löper genom Norrlands
inland. Behovet av järnvägskapacitet har aldrig varit större, vilket gör Inlandsbanan till en outnyttjad
resurs som på kort tid kraftigt kan öka kapaciteten i svenskt transportsystem.

Begäran om aktieägartillskott till Inlandsbanan AB
De två sista åren har koncernen Inlandsbanan drabbats hårt av pandemin, främst våra dotterbolag genom
att persontrafiken påverkats kraftigt vilket lett till minskade externa intäkter. DIABs verksamhet
avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras i överhuvudtaget. Under 2021
genomfördes sommartrafiken men med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande
restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågkörningen.
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ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya
motorvagnstågen till följd av pandemin. Renoveringen har dragit ut på tiden på grund av svårighet att
flytta fordonen mellan länder samt svårigheter i att få fram komponenter för upprustning och revidering.
Förseningen har då även påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget Inlandsbanan AB
blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet.
Detta har i sin tur medfört att nu Inlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga
ekonomiska reserver hos moderbolaget.
Inlandsbanan AB har skickat ett koncernbidrag till DIAB under 2021 för att återställa det egna kapitalet
hos dotterbolaget. Under föregående år har dotterbolaget upprättat kontrollbalansräkning då bolagets
egna kapital har understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vidare har bolaget genomfört
kontrollstämma.
Dotterbolaget ITÅG redovisar ett resultat på – 3,5 miljoner kronor för 2021. Med den förlusten uppgår det
egna kapitalet till 5,2 miljoner kronor. Om ITÅG redovisar en förlust 2022 på 4,9 miljoner kronor eller mer
innebär det att halva aktiekapitalet är förbrukat. Det finns därmed en risk att bolaget, enligt
aktiebolagslagen, måste upprätta en kontrollbalansräkning 2022. ITÅG har också problem med
hanteringen av likviditet. Renoveringen av motorvagnarna Y41 har tagit mycket tid och kraft i anspråk
under 2021. På grund av problem med handelskommissionär och pandemi har renoveringen av tågen
dragit ut på tiden. Vidare har pandemin försvårat åtkomst till reservdelar, brist på personal och problem
med frakter. Vid årsskiftet uppgår ITÅG:s skuld till moderbolaget Inlandsbanan AB till 41 miljoner kronor.
Värt att notera är att ITÅG har i februari 2022 ånyo upptagit ett lån hos moderbolaget på 14 miljoner
kronor för att klara den dagliga driften.
Inlandsbanan AB måste skyddas från att själv inte kunna hantera sin likviditet. Vid årsskiftet uppgår likvida
medel till 0 kr och i stället har bolaget en nyttjad checkkredit på 17,4 miljoner kronor. Bristen på kapital
kan leda till svårigheter att genomföra drift- och underhåll på grund av att leverantörer kräver
förskottsbetalning men även att trafiksäkerhetstillståndet riskeras samt avtalet med staten.
Koncernens likviditetsunderskott har under föregående år hanterats genom dialoger med leverantörer
som skjutit fram förfallodatum på fakturor, dialog med banken om utökad checkkredit som resulterat i ett
kortsiktigt lån per december 2021, översyn av kostnader för allmän besparing i budgetarbetet 2022 samt
kostnadskontroll om vilka kostnader som kan skäras ned utan att den långsiktiga verksamheten påverkas,
likviditetsbudgetar och likviditetsplaner har upprättats och dessa har uppdaterats löpande och i januari
2022 har dialog förts med Trafikverket om förskottsbetalning av anslag.
På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv
attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland
ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka
över tydliga underlag till dem.
Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna.
Bifogat finns en lista över kommunerna och andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med
likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva
upprätta kontrollbalansräkning.
Med anledning därav föreslås att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat aktieägartillskott på 30
miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. Med ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas
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kapital utan att sätta upp något villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses
det som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget.
Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen
men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. I Inlandsbanan AB redovisas då
aktieägartillskottet mot det egna kapitalet. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta
medel och senast den 1 augusti 2022.

Katarina Nyberg Finn

Otto Nilsson

Ordförande Inlandsbanan AB

Vd Inlandsbanan AB
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Enligt aktiefördelning

Arjeplogs Kommun
Arvidsjaurs Kommun
Bergs Kommun
Dorotea Kommun
Filipstad Kommun
Gällivare Kommun
Härjedalens Kommun
Jokkmokks Kommun
Kristinehamn Kommun
Ljusdals Kommun
Mora Kommun
Orsa Kommun
Sorsele Kommun
Storfors Kommun
Storumans Kommun
Strömsunds Kommun
Vansbro Kommun
Vilhelmina Kommun
Östersunds Kommun
Total

50
180
180
120
6
300
180
180
4
60
300
170
120
1
150
180
3
190
420
2794

1,79%
6,44%
6,44%
4,29%
0,21%
10,74%
6,44%
6,44%
0,14%
2,15%
10,74%
6,08%
4,29%
0,04%
5,37%
6,44%
0,11%
6,80%
15,03%
100%

536 865

1,79%

1 932 713

6,44%

1 932 713

6,44%

1 288 475

4,29%

64 424

0,21%
3 221 188 10,74%
1 932 713 6,44%
1 932 713

6,44%

42 949

0,14%

644 238

2,15%
3 221 188 10,74%
1 825 340 6,08%
1 288 475

4,29%

10 737

0,04%

1 610 594

5,37%

1 932 713

6,44%

32 212

0,11%

2 040 086

6,80%
4 509 664 15,03%
30 000 000
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Svar från Inlandsbanan AB på frågor från ägarrepresentanter
1. Södra delen av banan måste synas tydligare.
I planen för den stora upprustningen av Inlandsbanan, Inlandslänken finns med en post på 50
mnkr för att utreda sträckan Mora-Filipstad (Persberg). Utredningen skall redovisa ett antal
tekniska förstudier, undersökning, investeringskalkyl, samhällseffektsbedömning (SEB) och
en järnvägsplan.
Det har genomförts en tidig översiktlig SEB som visar på en positiv samhällsnytta men den
måste göras om när investeringskalkyler är upprättade.
Då finansiering saknas har arbetet inte kunnat påbörjats. IBAB kommer i närtid träffa
infrastrukturstrateger från regionerna Värmland och Dalarna för att diskutera
förutsättningarna för en återöppning av den aktuella sträckan.

2. Varför ovillkorat aktieägartillskott?
Bolaget tillförs kapital utan att det sätts upp något villkor från ägarna om att få
pengarna tillbaka. Därför ses det också som ett definitivt och bestående tillskott till
bolaget. För att aktieägartillskottet ska öka bolagets eget kapital måste tillskottet
vara oåterkalleligt, det vill säga inte vara något lån. Annars räknas tillskottet som en
skuld, vilket inte stärker bolagets totala ekonomiska ställning. Görs ett villkorat
aktieägartillskott och det ställs kravet att bolaget ska betala tillbaka pengarna blir det
en skuld för bolaget.
3. Varför inte en nyemission i stället?
Det är en mer omfattande och tidskrävande process och vi behöver ha tillskottet i
augusti.
4. Hur påverkar en eventuell försäljning av ITÅG till Tågab ekonomin?
I november 2021 kontaktade Inlandsbanan AB:s vd vd:n i Tågåkeriet i Bergslagen (TÅGAB)
angående möjligheterna att utreda ett möjligheterna för ett samarbete och eventuell
försäljning av Inlandståg AB (ITÅG) till TÅGAB.
ITÅG är en liten operatör på marknaden men oavsett storlek på en tågoperatör ställs samma
krav från myndigheter vilket resulterar krav på en hög lägstanivå gällande säkerhetsstyrning
och resurser för att administrera fördonsunderhåll och trafikplanering. Även
personalplanering för trafikpersonalen är omfattande och dessa olika faktorer genererar
tillsammans en relativt stor administrativ överbyggnad.
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För att bedriva kommersiell godstrafik är resurskrävande gällande tillgång på dragkraft (lok)
vagnar. Investeringskostnaderna är mycket höga och underhållet av fordonen är höga. Detta
kräver att lok och vagnar ska rulla så många timmar per dygn som möjligt för att få ett
ekonomiskt hållbart resultat. Detta i sin tur kräver tillgång på trafikpersonal som måste
finnas tillgängliga för avlösning och vila längs tåget planerade rutt.
Syftet med att hitta ett samarbete är de utmaningar som finns för en liten tågoperatör som
ITÅG är. TÅGAB är en större operatör med administrativa resurser som kan hantera ITÅG:s
verksamhet. Detta gäller även tillgången på fordon där ITÅG i blad har utmaningar att kunna
tur sätta alla uppdrag. Gällande ITÅG: s personal i Östersund kommer alla jobb finnas kvar
samt att det kommer att kunna vara möjligt att utöka verksamheten inom ITÅG:s
verkstadsrörelse då TÅGAB har kapacitetsbrist i sin verkstadsrörelse i Kristinehamn.
Närmast i processen är nu att TÅGAB ska värdera värdet i de uppdrag som ITÅG har samt
värdera värdet på det materiella tillgångarna i ITÅG.
Sammanfattningsvis är syftet med ett samarbete/ försäljning av ITÅG till TÅGAB att
långsiktigt säkra ITÅG:s överlevnad och säkerställa att Inlandsbanan AB har tillgång till en
tågoperatör som är med att utveckla Inlandsbanan och trafiken Norrlands inland. Även om
Inlandsbanan AB och TÅGAB skulle komma överens om en försäljning relativt snart är det en
lång process innan det kan genomföras en affär då den skall godkännas i de 19
ägarkommunernas kommunalfullmäktige.

5. Oerhört kännbart för oss. Vad händer om vi avstår?
Om Inlandsbanan AB inte tillförs kapital i augusti kommer företaget hamna på
obestånd i september och där med riskerar hela företagets verksamhet att upphöra.
6. Vi vill kanske villkora ett beslut med ”under förutsättning att samtliga kommuner
går med.”
Denna punkt är en ren ägarfråga. Hur aktieägarna hanterar en sådan situation måste
lösas av dem. Dock blir konsekvensen den samma som under punkt 5 om kapital ej
tillförs.
7. Har ni stämt av med revisor?
Ja, vi har haft möte med vår revisor. IBAB kommer senast tisdagen den 5 maj till
samtliga ägare att skicka skriftliga tillämpningsanvisningar som beskriver hur ett
aktieägartillskott kan hanteras i kommunens bokföring.

Styrelsen Inlandsbanan AB
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Svar på frågor gällande aktieägartillskott
1. Hur ser prognosen framåt ut? Är detta, vad ni nu vet, sista förfrågan om tillskott från ägarna?
Ja, det är vår bedömning att detta är sista förfrågan om tillskott från ägarna.
Bifogat finns resultatprognos för samtliga bolag, som ingår i koncernen (bilaga 1). Per sista
mars 2022 uppvisar koncernen ett bokfört resultat på + 12 153 tkr, vilket är ett bättre
resultat jämfört med resultatet för samma period föregående år, + 8 627 tkr. Det
prognostiserade resultatet per sista december 2022 uppgår till +624 tkr.
Koncernens likviditetsprognos, som också bifogas, bygger på resultatbudgetar (bilaga 2).
Moderbolaget upprättar treåriga budgetar medan dotterbolagen har ettåriga budgetar.
Detta gör att vi har upprättat ett scenario utifrån nu kända händelser för dotterbolagen för
åren 2023–2024. Koncernens likviditetsprognos visar på större underskott per september,
november och december. Med ägartillskottet får vi en långsiktig hantering av likviditeten, det
vill säga utifrån prognosen som sträcker sig fram till 2024 finns det ingen likviditetsbrist.
2. Vilka alternativ till medel från ägarna har beaktats?
Hösten 2021 startades det upp en utredning om en eventuell försäljning av moderbolagets
fastighet. Dessutom pågår en utredning om samarbete och eventuell försäljning av
dotterbolaget Inlandståget och den kan påverka vår likvida situation. Dock är denna process
tidsmässigt utanför vår kontroll och Inlandsbanan har ett behov av medel innan den sista
augusti. Under våren 2022 har det genomförts aktiviteter för att nå målet om uthyrning av
motorvagnar till en extern intressent.
3. Hur är status för försäljning av tågen till Tågåkeriet i Bergslagen AB? Vilka konsekvenser får
det för er personal i Östersund?
I november 2021 kontaktade Inlandsbanan AB:s vd vd:n i Tågåkeriet i Bergslagen (TÅGAB)
angående möjligheterna att utreda om möjligheterna för ett samarbete och eventuell
försäljning av Inlandståg AB (ITÅG) till TÅGAB. ITÅG är en liten operatör på marknaden men
oavsett storlek på en tågoperatör ställs samma krav från myndigheter vilket resulterar krav
på en hög lägstanivå gällande säkerhetsstyrning och resurser för att administrera
fördonsunderhåll och trafikplanering. Även personalplanering för trafikpersonalen är
omfattande och dessa olika faktorer genererar tillsammans en relativt stor administrativ
överbyggnad. En kommersiell godstrafik är resurskrävande gällande tillgång på dragkraft (lok)
och vagnar. Investeringskostnaderna är mycket höga och underhållet av fordonen är höga.
Detta kräver att lok och vagnar ska rulla så många timmar per dygn som möjligt för att få ett
ekonomiskt hållbart resultat. Detta i sin tur kräver tillgång på trafikpersonal som måste
finnas tillgängliga för avlösning och vila längs tåget planerade rutt. Syftet med att hitta ett
samarbete är de utmaningar som finns för en liten tågoperatör som ITÅG är. TÅGAB är en
större operatör med administrativa resurser som kan hantera ITÅG:s verksamhet. Detta
gäller även tillgången på fordon där ITÅG i blad har utmaningar att kunna tur sätta alla
uppdrag. Gällande ITÅG: s personal i Östersund kommer alla jobb finnas kvar samt att det
kommer att kunna vara möjligt att utöka verksamheten inom ITÅG:s verkstadsrörelse då
TÅGAB har kapacitetsbrist i sin verkstadsrörelse i Kristinehamn. Närmast i processen är nu att
TÅGAB ska värdera värdet i de uppdrag som ITÅG har samt värdera värdet på det materiella
tillgångarna i ITÅG. Sammanfattningsvis är syftet med ett samarbete/ försäljning av ITÅG till
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TÅGAB att långsiktigt säkra ITÅG:s överlevnad och säkerställa att Inlandsbanan AB har
tillgång till en tågoperatör som är med att utveckla Inlandsbanan och trafiken i Norrlands
inland. Även om Inlandsbanan AB och TÅGAB skulle komma överens om en försäljning
relativt snart är det en lång process innan det kan genomföras en affär då den skall
godkännas i de 19 ägarkommunernas kommunfullmäktigen.
4. Det framgår att ni drabbats hårt av pandemin. Vilka stöd har bolagen kunnat ansöka om för
detta?
Vi har sökt stöd men ej varit berättigade eftersom vi är ett kommunägt bolag. 2020 erhöll
dotterbolaget Destination Inlandsbanan AB ett permitteringsstöd när ingen persontrafik
kördes.
5. Enligt prel årsredovisning har inte intäkterna minskat, utan kostnaderna ökat?
Koncernens rörelseintäkter har ökat mer än rörelsekostnaderna vilket ger ett bättre resultat
2021 än 2020 medan för moderbolaget Inlandsbanan har rörelsekostnaderna minskat mellan
åren. I början av sommaren 2021 gjordes en analys av det ekonomiska läget för koncernen
och i samband med denna upprättades en kontrollbalansräkning för dotterbolaget
Destination Inlandsbanan eftersom mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Dotterbolaget
säljer resor och under två år, 2020–2021, har de påverkats av lägre intäkter för
persontrafiken på grund av de restriktioner som funnits i coronatider. Samtliga bolag i
koncernen fick där och då i uppdrag att ta fram kostnadsbesparingar. I december beslutades
om koncernbidrag från moderbolaget till dotterbolaget och dess aktiekapital blev då
återställt.
6. Vad är status för renoveringen av ITÅG:s motorvagnar?
Tre av fem motorvagnar finns i Sverige. Två renoveras fortfarande i Polen och beräknad
leveranstid till Sverige är v 22. Banklån betalas ut 40 dagar efter ankomst till Sverige. Banklån
har erhållits för första motorvagnen, medan lån för motorvagn nr 2 och 3 betalas ut den 7
maj 2022, enligt uppgift från Swedbank. Banklån för de två motorvagnarna i Polen finns med
i likviditetsprognosen under juli månad.
7. IBAB begärde 2019 om borgen för finansiering av dessa, totalt ca 70 mnkr. Genomfördes
finansiering enligt den modell bolaget då presenterade? Överensstämmer det presenterade
investeringsbeloppet med utfallet?
Bifogat finns senaste finansieringsmodell från 2021 (bilaga 3) som bygger på ett
kalkylunderlag på 99 mnkr, där ägarkommunerna borgat för lån från Kommuninvest på 38,5
mnkr och Östersund lämnat aktieägartillskott på 7,5 mnkr, totalt 46 mnkr. Dessutom har
banklån betalats ut för motorvagn nr 1. I december 2021 har det aktiverats kostnader på
totalt 81 mnkr för motorvagnarna. Det innebär att finansieringen av motorvagnar inte har
varit tillräcklig utan moderbolaget har lånat ut medel till dotterbolaget i väntan på
banklånen. Dessutom framkom det i december att dotterbolaget behövde göra en extra
investering på motorvagnarna på 10 mnkr och det tillsammans med amorteringskrav på 5
mnkr på befintliga lån samt övriga investeringar på 9,5 mnkr sedan 2020 för att kunna
bedriva verksamhet utan externa lån gör att det finns stora likviditetsproblem hos
dotterbolaget. Fordran på dotterbolaget uppgår till 41 mnkr i samband med bokslutet.
8. Utöver begärd finansiering tillsköt Östersunds kommun ytterligare ca 4,9 mnkr. Hur har dessa
pengar använts?
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Inlandsbanan äskade 2,6 mnkr från respektive ägarkommun som skulle omvandlas till lån hos
Kommuninvest och sedan skulle ägarna teckna borgen på lånesumman. Bifogat finns
underlag för hur tecknandet av borgen ser ut per kommun samt att Östersund tillfört tillskott
på kapital (bilaga 4). Medlen har använts till renovering av motorvagnar.
9. Hur kommer tillskottet på 30 miljoner kronor användas? Kommer det användas för att
återställa kontokrediten?
Tillskottet kommer att användas för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av
betalningar. Just nu har Inlandsbanan en utökad checkkredit, som är kopplad till
motorvagnarna och i takt med att motorvagnarna anländer till Sverige erhåller Inlandståget
banklån och då minskas moderbolagets checkkredit med 4 mnkr per motorvagn. Det innebär
att checkkrediten per sista december 2021 uppgick till 19 mnkr och att checkkrediten återgår
till ursprungligt belopp på 3 mnkr när alla motorvagnar finns i Sverige.
10. Finns något som pekar på att ITÅGs resultat kommer att försämras under innevarande år?
Nej, enligt upprättad prognos för 2022 finns det inget som pekar på det.
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Inlandsbanan AB - totalt

2022-04-21

KKR
Utfall mars
2022

Intäkter

Direkta kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Huvudintäkter
Övriga bidrag
Driftbidrag
Intäkter/hyra från Dotterbolag
Summa intäkter
Banunderhåll
Transportstyrelsen
Trafikledningssystem
Övrigt
Summa direkta kostnader
Lokalkostnader
Marknadsföring
Försäkringar
Konsult
Övrigt

161
37 500
1 170
38 831
-13 503
-11
0
-20
-13 534
-1 095
-3 832
-168
-249
-957

Budget mars 2022

Utfall mars
2021

515
0
37 500
1 251
39 266
-23 977
-88
-413

Budget 2022

Prognos 2022
nr 1

242

2 061

2 061

150 000
5 004
157 065
-95 908
-350
-1 650

160 720
5 004
167 785
-106 373
-350
-1 650

-24 477
-1 131
-2 221
-192
-1 253
-1 435

37 500
1 425
39 167
-14 956
-77
0
-284
-15 317
-1 291
-4 298
-174
-1 052
-1 247

-97 908
-4 523
-8 883
-768
-5 012
-5 740

-108 373
-4 778
-8 883
-768
-5 012
-5 740

Summa övriga externa kostnader

-6 301

-6 232

-8 062

-24 926

-25 181

Lönekostnader
Pensionsavsättningar o Fora
Sociala avg o Löneskatt
Övrigt
S:a Personalkostnader

-4 376
-631
-1 337
-101
-6 445

-5 059
-643
-1 684
-359
-7 745

-4 049
-485
-1 206
-227
-5 967

-20 234
-2 573
-6 734
-1 437
-30 978

-20 234
-2 573
-6 734
-1 437
-30 978

Rörelsens kostnader

-26 280

-38 453

-29 346

-153 812

-164 532

RÖRELSERESULTAT
Avskrivning
Finansnetto
Diff internkonto
Koncernbidrag
Skatt, periodfond

12 551
-766
92

813
-734
27
1

9 821
-748
-28

3 253
-2 937
106

3 253
-2 937
106

RESULTAT

0
0
11 877

0
2 700
137 499
764 855
84 261
155 818
1 145 133

Intäkter fakturerade till DIAB:
Adm tjänster
Hyresintäkter
Övriga intäkter, tex datatjänster

137 499
20 743
24 921

Summa:

183 163

inkl DIAB o Snötåget/Fjälltåget

Resor, Bilar, Bankkost, IT, Telefon

Koncernbidrag 5,1

107

9 045

422

422

IBAB kostnader och intäkter till/från dotterbolagen mars 2022
Intäkter fakturerade till ITÅG:
Infraavgifter
Försäljning av tjänster
Adm tjänster
Hyresintäkter
Övriga intäkter, tex datatjänster
Ränta
Summa:

10,5 milj extra

Kostnader fakturerade från ITÅG
Tågkörning
Utbildning
Medfinans projekt

Summa:

0

Kostnader fakturerade från DIAB:
Destinationsutveckling
Medfinas Snötåget

-833 333
-2 996 666

Summa:

-3 829 999
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Destination Inlandsbanan AB
KKR

2022-04-21
Utfall mars 2022

Budget mars
2022

Utfall mars 2021

Budget 2022

Prognos 2022 nr 1

Intäkter

IB paket
IB kort, biljetter sommar
Marknadsföringsersättning
Charter/vildmarkståg
Övriga intäkter
Snötåget biljetter + medfinans
Summa intäkter

20
9
1 250
0
401
3 272
4 952

0
0
1 250
0
106
3 450
4 806

21
0
1 833
0
18
2 774
4 646

9 200
5 500
5 000
1850
530
4 800
26 880

Direkta
kostnader

IB paket
Tågkörning
Tågkörning Snötåget
Charter/vildmarkståg
Övrigt
Summa direkta kostnader

-28
0
-4 044
0
-21
-4 093

0
0
-4 230
0
-50
-4 280

-8
0
-3 351
0
-10
-3 369

-4 700
-10 257
-5 639
-1 500
-200
-22 296

-21
-11
-78
-138
-25
-74

-22
-258
-69
-138
-41
-90

-80
-27
-86
-138
-21
-155

-90
-475
-275
-550
-165
-356

Summa övriga externa kostnader

-347

-618

-507

-1 911

-1 786

Lönekostnader
Pensionsavsättningar + Fora
Sociala avg + Löneskatt
Övrigt
S:a Personalkostnader

-358
-39
-113
-4
-514

-428
-58
-152
-15
-653

-484
-45
-153
-10
-692

-1 711
-218
-607
-77
-2 613

-1 378
-231
-503
-64
-2 176 Utbildning, Sjukvård, Försäkring

RÖRELSERESULTAT

-2

-745

78

60

104

Avskrivning
Finansnetto
Avsättning period fond + skatt
Mottaget koncernbidrag
RESULTAT

0

60

104

Lokalkostnader
Övriga externa Marknadsföring
kostnader
Bokningssystem
Administrativa tjänster
Bankkostnader
Övriga externa kostnader

9 300
5 700
5 000
2 400
530 Avbokningsavgifter, Kommuner etc
4 600
27 530
-3 900 externa kostnader (hotell etc)
-11 925
-5 639
-1 900 Snötåget
-100
-23 464 Souvenirer, TÅGAB, charter
-90
-347
-275
-550
-165 IBAB
-359
Telefoni, Data, Föreningsavgifter,Resor, Logi,

Personal
kostnader

-2

0

-745

78

DIAB intäkter och kostnader till/från, utfall mars 2021
Intäkter fakturerade till IBAB:
Dest utveckling
Medfinas Snötåget

1 249 998
2 580 000

Summa

3 829 998

Intäkter fakturerade till ITÅG:

Kostnader fakturerade från IBAB:
Hyra
Datakostnader
Adm tjänster
Summa
Kostnader fakturerade från ITÅG:
Tågkörning
Charter
Övr kostnader

Summa

-20 743
-24 921
-137 499
-183 163

0

-4 043 587

Summa
-4 043 587
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Inlandståget AB
2022-04-21

KKR

Utfall mars 2021

Budget mars 2021

Utfall mars 2021

Budget 2022

Prognos 2022
enligt budget

Intäkter

Direkta kostnader

Övriga externa kostnader

Personal kostnader

Försäljning av tjänster persontrafik
Försäljning av tjänster godstrafik
Försäljning av tjänster verkstad
Övrig
Försäkringsersättning
Summa intäkter
Hyra tågfordon
Fordonskostnader material
Drivmedel inkl el
Banavgifter
Transportstyrelsen
Köpta tjänster fordon
Övrigt

5 064
5 735
257
149
-62
11 143
0
-389
-1 567
-149
-220
-1 326
-245

Summa direkta kostnader
Lokalkostnader och inventarier
Resekostnader
Inhyrning personal
Administrativa tjänster
Försäkringar
Övrigt
Summa övriga externa kostnader
Lönekostnader
Pensionsavsättningar + Fora
Sociala avg + löneskatt
Övrigt
S:a Personalkostnader
Rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT
Avskrivning
Finansnetto
Bokslutsdisp
RESULTAT

4 408
5 661
464
0
10 533
-4
-846
-1 372
-452
-100
-229
-40

4 095
4 263
377
59
170
8 964
0
-1 145
-1 124
-60
-62
-201
-260

18 154
25 752
1 807
0
0
45 713
-16
-2 969
-5 555
-1 807
-400
-665
-123

-3 896
-778
-49
0
-138
-374
-548
-1 887
-2 656
-294
-799
-116
-3 865

-3 043
-817
-96
-53
-138
-375
-558
-2 037
-3 661
-301
-1 202
-172
-5 336

-2 852
-722
-47
0
-138
-291
-585
-1 783
-2 726
-209
-842
-152
-3 929

-11 535
-3 246
-573
-300
-550
-1 500
-2 445
-8 614
-13 505
-1 152
-4 545
-617
-19 819

0

-9 648
1 495
-822
-395

-10 416
117
-888
-486

-8 564
400
-715
-181

-39 968
5 745
-3 552
-2 095

0
0

278

-1 257

-496

98

0

0

0

0

ITÅG intäkter och kostnader till/från mars 2022
Intäkter fakturerade till IBAB:
Transporttjänster

Summa

0

0

Intäkter fakturerade till DIAB:

Kostnader fakturerade från IBAB:
Banavgifter
-2 701
Hyra lokaler
-764 855
Datakostnader
-84 261
Adm tjänster
-137 499
Ränta
-155 818
Övrigt
Summa
-1 145 134
Kostnader fakturerade från DIAB:

Tågkörning
Övriga tjänster
Övr intäkter

4 043 588

Summa

4 043 588

Summa
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Hela koncernen Inlandsbanan
KKR

2022-04-21
Utfall mars 2022

Intäkter

54 926

Intäkter inom koncernen

Summa intäkter
Direkta kostnader

Övriga externa kostnader

229 658
-30 403

45 880

229 658

199 255

-21 523

-21 523

-131 739

-131 739

4 046

24 786

-21 523

-17 477

-131 739

-106 953

-8 535

-8 535

-35 451

-35 451

5 000

4 698

-8 535

-3 535

-35 451

-30 753

-10 824

-10 824

-53 410

-53 410

S:a Personalkostnader
Rörelsens kostnader

-10 824
-40 882

-10 824
-31 836

-53 410
-220 600

-53 410
-191 116

RÖRELSERESULTAT

14 044

14 044

9 058

8 139

Avskrivning
Finansnetto
Inom koncernen

-1 588
-303

-1 588
-303
0

-6 489
-1 989

-6 489
-1 989
-206

12 153

12 153

580

Personalkostnader

RESULTAT

229 658

54 926

Kostnader inom koncernen

Summa övriga externa kostnader

54 926

Budget 2022 Inkl
koncernelimineringar

Budget 2022

-9 046

Kostnader inom koncernen

Summa direkta kostnader

Utfall mars 2022 Inkl
koncernelimineringar

-339
Diffen beror på att vissa intäkter /kostnader inte är budgeterade inom koncernen
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Koncernens likviditetsprognoser 2022-2024, tkr
Före tillskott

Efter tillskott
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FINANSIERING Y41
Erhållen finansiering
Kommuninvest
Östersund

Typ
Lån med borgen från ägarna
Aktieägartillskott

Swedbank
Norrlandsfonden

Avbetkontrakt
Lån

Norrlandsfonden

Lån

Återstående finansiering
Beräknat till maj 2022
Swedbank
Avbetkontrakt
Norrlandsfonden
Lån
Swedbank
Avbetkontrakt
Beräknat till juli 2022
Swedbank
Norrlandsfonden

Avbetkontrakt
Lån

38 500 452
7 500 000

Kommentar Mottagare
ITÅG
IBAB, skickat vidare till ITÅG

8 200 000
2 000 000

Vagn 1
Vagn 1

ITÅG
ITÅG

2 000 000
58 200 452

Allmänt

ITÅG 2021-10-26

16 400 000
4 000 000
2 000 000

Vagn 2-3
Vagn 2-3
Vagn 2-3

ITÅG
ITÅG
ITÅG

16 400 000
4 000 000
42 800 000

Vagn 4-5
Vagn 4-5

ITÅG
ITÅG

Övrigt
IBAB har förhöjd checkkredit om för närvarande 16 Mkr (totalt 19 Mkr),
som successivt kommer att minska med 4 Mkr per vagn allt eftersom dessa
blir klara och finansieras. När vagn 2-3 är klara kommer checkkrediten att
vara 8 Mkr förhöjd och när vagn 4-5 är klara kommer den att vara
tillbaks på ursprungligt belopp ( 3 Mkr)
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Kommuninvest samt Aktieägartillskott

Bergs Kommun

2 631 579

Orsa Kommun

2 631 579

Gällivare Kommun

5 368 647

Härjedalens Kommun

2 631 579

Jokkmokks Kommun

2 000 000

Mora Kommun

5 368 647

Dorotea Kommun

2 631 579

Filipstad Kommun

1 000 000

Storfors Kommun

2 631 579

Ljusdals Kommun

2 631 579

Kristinehamn Kommun

1 000 000

Storumans Kommun

2 473 684

Vilhelmina Kommun

1 000 000

Sorsele Kommun

1 000 000

Strömsunds Kommun

1 000 000

Arjeplogs Kommun

1 000 000

Arvidsjaurs Kommun

1 000 000

Vansbro Kommun
Omg 1 utbetalt dec 2019

15 000 000

Omg 2 utbetalt mars 2020

500 000
10 131 579

Totalt via Kommuninvest

38 500 452

Kapitaltillskott Östersund

7 500 000

Totalt

46 000 452

Omg 3 utbetalt feb 2021

13 368 873
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 49

OK KS 2022/00198-2

Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340
kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB och
omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande värde.

Sammanfattning av ärendet

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag Inlandståg AB
(ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB) hamnat i en situation med
likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till de två dotterbolagen och
orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Coronapandemin, inköp
av motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I en skrivelse från
Inlandsbanan AB till de 19 ägarkommunerna beskrivs anledningen till begäran mer
ingående, se beslutsunderlag.
Totalt sett uppgår begärt aktieägartillskott till 30 000 000 kr varav begäran från Orsa
kommun uppgår till 1 825 340 kr vilket motsvarar kommunens ägarandel i bolaget
6,08%. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel och senast den
1 augusti 2022.
Ur skrivelsen: ”På ägarsamråd i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande
från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och
lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra till att lösa
ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka över tydliga
underlag till dem. Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30
miljoner kronor av ägarkommunerna. Bifogat finns en lista över kommunerna och
andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att
säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva
upprätta kontrollbalansräkning.
Med anledning av därav föreslår att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat
aktieägartillskott på 30 miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. Med ett
ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas kapital utan att sätta upp något
villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses det som ett
definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget.
Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika
likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka dotterbolagens eventuella förlust
2022. I Inlandsbanan AB redovisas då aktieägartillskottet mot det egna kapitalet.”
Understrykningarna ovan är gjorda av ekonomichefen i Orsa kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

Kommentar till skrivelsen från Inlandsbanan

Ett ovillkorat aktieägartillskott ses som ett definitivt och bestående tillskott till
aktiebolaget och läggs därför normalt sett till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget.
Av ovanstående skrivelse från bolaget framgår att kapitaltillskottet ska användas dels
till att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels för att undvika risken att
behöva upprätta en kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning måste upprättas
då ett aktiebolag förbrukat mer än halva aktiekapitalet, vilket indikerar att bolaget
förutom likviditetsproblemen även riskerar resultatproblem vilket inte så tydligt
framgår av skrivelsen i övrigt.
Om Orsa kommun bokför hela aktieägartillskottet som anskaffningsvärde för aktierna
så riskerar de att i ett senare skede behöva skriva ner värdet på aktierna.

Beslutsunderlag

Begäran om aktieägartillskott med bilaga tillskott enligt aktiefördelning, Inlandsbanan
AB 2022-03-16

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340
kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB och
omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande värde.

Sändlista

Inlandsbanan AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 49

OK KS 2022/00198-2

Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340
kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB och
omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande värde.

Sammanfattning av ärendet

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag Inlandståg AB
(ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB) hamnat i en situation med
likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till de två dotterbolagen och
orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Coronapandemin, inköp
av motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I en skrivelse från
Inlandsbanan AB till de 19 ägarkommunerna beskrivs anledningen till begäran mer
ingående, se beslutsunderlag.
Totalt sett uppgår begärt aktieägartillskott till 30 000 000 kr varav begäran från Orsa
kommun uppgår till 1 825 340 kr vilket motsvarar kommunens ägarandel i bolaget
6,08%. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel och senast den
1 augusti 2022.
Ur skrivelsen: ”På ägarsamråd i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande
från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och
lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra till att lösa
ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka över tydliga
underlag till dem. Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30
miljoner kronor av ägarkommunerna. Bifogat finns en lista över kommunerna och
andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att
säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva
upprätta kontrollbalansräkning.
Med anledning av därav föreslår att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat
aktieägartillskott på 30 miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. Med ett
ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas kapital utan att sätta upp något
villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses det som ett
definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget.
Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika
likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka dotterbolagens eventuella förlust
2022. I Inlandsbanan AB redovisas då aktieägartillskottet mot det egna kapitalet.”
Understrykningarna ovan är gjorda av ekonomichefen i Orsa kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

Kommentar till skrivelsen från Inlandsbanan

Ett ovillkorat aktieägartillskott ses som ett definitivt och bestående tillskott till
aktiebolaget och läggs därför normalt sett till anskaffningsvärdet för aktierna i bolaget.
Av ovanstående skrivelse från bolaget framgår att kapitaltillskottet ska användas dels
till att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels för att undvika risken att
behöva upprätta en kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning måste upprättas
då ett aktiebolag förbrukat mer än halva aktiekapitalet, vilket indikerar att bolaget
förutom likviditetsproblemen även riskerar resultatproblem vilket inte så tydligt
framgår av skrivelsen i övrigt.
Om Orsa kommun bokför hela aktieägartillskottet som anskaffningsvärde för aktierna
så riskerar de att i ett senare skede behöva skriva ner värdet på aktierna.

Beslutsunderlag

Begäran om aktieägartillskott med bilaga tillskott enligt aktiefördelning, Inlandsbanan
AB 2022-03-16

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340
kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB och
omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande värde.

Sändlista

Inlandsbanan AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 03.05.2022

§ 34

OK KS 2022/00198-2

Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340
kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB och
omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande värde

Sammanfattning av ärendet

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag Inlandståg AB
(ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB) hamnat i en situation med
likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till de två dotterbolagen och
orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Coronapandemin, inköp
av motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I en skrivelse från
Inlandsbanan AB till de 19 ägarkommunerna beskrivs anledningen till begäran mer
ingående.
Totalt sett uppgår begärt aktieägartillskott till 30 000 000 kr varav begäran från Orsa
kommun uppgår till 1 825 340 kr, vilket motsvarar kommunens ägarandel i bolaget
(6,08%). Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel och senast
den 1 augusti 2022.
I skrivelsen föreslår Inlandsbanan att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat
aktieägartillskott på 30 miljoner kronor till bolaget för 2022. Med ett ovillkorat
aktieägartillskott menas att det lämnas kapital utan att sätta upp något villkor
gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses det som ett definitivt
och bestående tillskott till aktiebolaget.
Ett ovillkorat aktieägartillskott läggs därför normalt sett till anskaffningsvärdet för
aktierna i bolaget. Av ovanstående skrivelse från bolaget framgår att kapitaltillskottet
ska användas dels till att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels för att
undvika risken att behöva upprätta en kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning måste upprättas då ett aktiebolag förbrukat mer än halva aktiekapitalet,
vilket indikerar att bolaget förutom likviditetsproblemen även riskerar resultatproblem
vilket inte så tydligt framgår av skrivelsen i övrigt. Om Orsa kommun bokför hela
aktieägartillskottet som anskaffningsvärde för aktierna så riskerar de att i ett senare
skede behöva skriva ner värdet på aktierna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-04-26
Begäran om aktieägartillskott med bilagor, Inlandsbanan AB 2022-03-16,
komplettering 2022-04-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 03.05.2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340
kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB och
omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande värde.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2022/00048-13, 042

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information
från revisorerna
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelsen, nämnderna
och fullmäktigeberedningen samt kommunala bolag. Granskningen har genomförts av
sakkunniga, KPMG, som biträder revisorerna. Dessutom granskar de även
internkontrollen och räkenskaperna samt prövar om verksamheten har bedrivits i
enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen visar att samtliga fyra finansiella mål har uppnåtts under 2021. Därmed
bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av
fullmäktige fastställda finansiella målen. När det gäller verksamhetsmålen så framgår
det av årsredovisningen att de flesta av verksamheternas delmål har en gradering i röttgult-grönt utifrån bedömd måluppfyllelse för varje delmål. Utfallet är blandat – de
flesta är gröna, men några röda och ett fåtal gula. Några av delmålen anges inte vara
mätbara. Det saknas en sammanfattande bedömning av alla verksamhetsmål
gemensamt från kommunstyrelsen huruvida kommunen uppnår verksamhetsmålen
eller inte uppnår dem. Revisorerna bedömer att fullmäktiges beslutade
verksamhetsmål delvis har uppnåtts för 2021. Revisorerna önskar att man fortsätter
arbeta mot en tydligare redogörelse för måluppföljning, t ex vilka index man mäter mot
samt tillämpning av färgskala/gradering.
I revisionsberättelsen bedömer revisorerna att verksamheten har bedrivits på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen är
också att räkenskaperna är rättvisande, den interna kontrollen har varit tillräcklig och
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som har
fastställts. Detta gäller dock inte verksamhetsmålen.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för 2021 med bilagor.
Granskningsrapport för år 2021 för Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB, NODAVA AB,
Orsa Vatten och Avfall AB.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sändlista
-

Revisorerna

1(1)
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Revisorerna i Orsa kommun

2022-04-26
Till
Fullmäktige i Orsa kommun
organisationsnummer 212000-2189

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunstyrelsen, nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi ska bedöma om
årsredovisningens resultat är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som kommunfullmäktige beslutat om.
Genom utsedd lekmannarevisor i Orsa kommuns helägda bolag har även
verksamhet och intern kontroll i dessa bolag granskats.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
”Revisorernas redogörelse”.
Vi bedömer att kommunstyrelse och nämnder i Orsa kommun i huvudsak har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige uppställt.
Vi gör ingen bedömning av om resultatet av de verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt är tillräckligt för att uppnå god ekonomisk hushållning. Detta eftersom vi
bedömer målstyrningen som otydlig samt att kommunstyrelsen inte gjort någon
egen bedömning av resultatet som vi revisorer kan förhålla oss till.
1
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse och
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns.
Orsa kommun 26 april 2022

Elsmari Laggar Bärjegård

Susanne Andersson

Elisabeth Langran

Karolina Sandvik

Kåre Olsson

Bilagor:
Revisorernas redogörelse (1)
Granskningsrapporter för lekmannarevision (2)

2
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Orsa kommun
Revisorerna

Bilaga 1

2022-04-07

Revisorernas redogörelse 2021
En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, dvs. en granskning av att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Syftet har varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska
mål och intentioner och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda.
Inom förvaltningsrevisionen har fördjupade granskningar med skriftlig avrapportering
till berörd nämnd skett.
Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att
fastställa om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom
styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om tillförlitligheten i
räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bland annat granskat
årsredovisningen, årsbokslutet och koncernredovisningen för år 2021 och
delårsrapporten per den 31 augusti 2021.
Genom samarbete inom ramen för den samordnade revisionen har kommunens revisorer
och lekmannarevisorer i kommunens helägda bolag genomfört löpande granskning av
att följa upp noteringar av tidigare års granskningar samt följa upp hur bolagen bedriver
sin verksamhet med utgångspunkt från de ägardirektiv som kommunen fastställt.
Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en
revisionsplan. Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av alla
nämnders protokoll och haft dialog med kommunfullmäktiges presidium.
Revisorerna har vid granskningen av kommunen biträtts av KPMG AB.
Ett antal granskningar har genomförts under revisionsåret 2021 och efterhand
överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom och vi redovisar här våra
sammanfattande kommentarer från de genomförda granskningarna.
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Orsa kommun
Revisorerna

Bilaga 1

2022-04-07

Revisionsrapport långsiktig finansiell planering
Syftet med granskningen var att identifiera finansiella styrkor, risker och andra utmaningar.
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte var att kommunen till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering. Dock har
vi noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:
— i Kommunplan
o tydliggöra vilka mål som är kopplade till god ekonomisk hushållning (3.2.2)
o utöka planen till att omfatta fem år (3.2.2)
— i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR);
o fastställa när i tiden målen ska uppnås (3.2.3)
— se över möjligheterna att ta fram en strategisk plan kopplat till långsiktig finansiell
planering som sträcker sig över tid (3.2)
— utöka kommunens omvärldsbevakning med långsiktig ekonomisk analysering som kommer
att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi

Revisionsrapport kommunens arbete med våld i nära relationer
Syftet med granskningen har varit att granska om kommunens arbete med våld i nära relationer
sker på ett ändamålsenligt sätt.
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunens arbete med
våld i nära relationer inte sker på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt. Detta då det saknas fastställa mål eller en handlingsplan som beskriver hur och när målen ska uppnås, vilket är ett krav
enligt gällande föreskrifter. Det sker inte heller en återrapportering till politisk nivå avseende
arbetet med våld i nära relationer.
Granskningen har dock visat att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning vad gäller utredning, beslut och uppföljning av ärenden som gäller våldsutsatta och barn som bevittnat
våld. Orsa kommun har, i samverkan med andra kommuner, tillgång till två samordnare inom
området, vilket ger goda förutsättningar för att bland annat säkerställa att personal får utbildning
och stöd samt att arbetssätt och metoder utvecklas.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderades kommunstyrelsen att:
- Fastställa mål avseende arbetet med våld i nära relationer och tillse att en handlingsplan
tas fram som beskriver hur och när målen ska uppnås.

-

Tillse att uppföljning och/eller kontroller genomförs för att säkerställa att gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner inom området efterlevs
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Orsa kommun
Revisorerna

Bilaga 1

2022-04-07

-

Tillse att rutiner upprättas avseende den interna samverkan inom och mellan olika verksamhetsområden för att säkerställa att frågan uppmärksammas i samtliga verksamheter
och att det finns en tydlighet hur den ska hanteras.

-

Identifiera vilken extern samverkan som är nödvändig inom området, med vilka parter
samverkan bör ske och i vilket syfte.

-

Identifiera behov av utbildningsinsatser i samband med att de nya rutinerna implementeras, för att säkerställa att alla handläggare har en god grundkunskap inom området.

Granskning av delårsrapport 2021
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
Kommunens resultat för delåret uppgår till 37,6 mkr, vilket är 2,4 mkr högre än samma period
förra året. Verksamhetens nettokostnader har ökat jämfört med samma period förra året (-12,3
mkr), men så har även skatteintäkter (+9,8 mkr) och finansiella intäkter (försäljning av aktier i
Grönklittsgruppen har påverkat med +7,6 mkr).
•

Kommunens årsprognos uppgår till 30,8 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet men i nivå
med föregående års resultat och 16,7 mkr högre än budget. Historiskt sett är det en trend att
delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer
linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret stämmer
ganska bra överens med årets slutliga resultat.

•

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 23,2 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade finansiella målen har
uppnåtts. Vi anser dock att prognostiserad måluppfyllnad borde framgå tydligare i delårsrapporten.
Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Detta eftersom flera av de
övergripande målen mäts under hösten och utfall per delår är oklart.

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2021
Kommunrevisorerna i Orsa kommun har granskat kommunens årsredovisning 2021. Revisionsrapporten och bedömningar överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges behandling
av bokslut och årsredovisning.
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Lekmannarevisorerna i
Orsa Vatten och Avfall AB,
Orsa kommun

Till årsstämman i Orsa Vatten och Avfall AB
organisationsnummer 556794-1546
Till fullmäktige i Orsa kommun

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Orsa kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Orsa
Vatten och Avfall AB:s verksamhet.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag/ bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Orsa 29 april 2022

Elsmari Laggar Bärjegård
Lekmannarevisor
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Lekmannarevisorn
i Orsa lokaler AB, Orsa kommun

2022-04-01

Till årsstämman i Orsa lokaler AB
organisationsnummer 556691-3884
Till fullmäktige i Orsa kommun

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Orsa kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Orsa
lokaler AB:s verksamhet.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

2022-04-04

Elsmari Laggar Bärjegård, Lekmannarevisor
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Lekmannarevisorn
i Orsabostäder AB, Orsa kommun

2022-04-01

Till årsstämman i Orsabostäder AB
organisationsnummer 556215-5084
Till fullmäktige i Orsa kommun

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige i Orsa kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Orsabostäder AB:s verksamhet.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

2022-04-04

Elsmari Laggar Bärjegård, Lekmannarevisor
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-01
Dokument nr: OK KS 2022/00048-3, 042

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Sara Laggar och Jan Bäckman

Årsredovisning 2021
Sammanfattning av ärendet

Covid-19-pandemin har påverkat alla verksamheter under hela året. Verksamheterna
har ställt om för att minska smittspridningen. Pandemin har fortsatt inneburit höga
kostnader inom omsorgen, samtidigt som bidragen från staten minskat. Däremot har
skatteintäkterna ökat betydligt mer än budgeterat. Även årets resultat 2021 hamnade på
en mycket hög nivå, 33 mkr, där cirka 8 mkr avser vinst vid försäljning av aktier i
Grönklittsgruppen AB. Under den senaste femårsperioden har resultatet uppgått till i
genomsnitt 23 mkr vilket motsvarar 5,2 procent av skatteintäkterna.
Trots stora utmaningar har kommunen en god måluppfyllelse. Några av de övergripande
målen mäts genom undersökningar där resultaten nu redovisas i procent i stället för
index vilket gör det svårt att jämföra både mot föregående år och årets mål. Invånarna
ska vara nöjda med inflytandet i kommunen visar att kommunen ligger över snittet i
landet. Även om vi inte når målet med 6940 invånare så går utvecklingen åt rätt håll. En
sammantagen bedömning visar också goda resultat för att kommunens invånare är
nöjda med att leva och bo i Orsa och att invånarna är nöjda med kommunens
verksamheter. Orsa fortsätter att klättra i svenskt näringslivs ranking, för 2021 var
delmålet plats 75 och Orsa hamnade på plats 72. Kommunen når de ekonomiska målen
med råge.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande.

Sändlista

Revisorerna

Marie Ehlin
Kommunchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

§ 41

OK KS 2022/00048-3

Årsredovisning 2021
Beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande.

Reservation

Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Covid-19-pandemin har påverkat alla verksamheter under hela året. Verksamheterna
har ställt om för att minska smittspridningen. Pandemin har fortsatt inneburit höga
kostnader inom omsorgen, samtidigt som bidragen från staten minskat. Däremot har
skatteintäkterna ökat betydligt mer än budgeterat. Även årets resultat 2021 hamnade
på en mycket hög nivå, 33 mkr, där cirka 8 mkr avser vinst vid försäljning av aktier i
Grönklittsgruppen AB. Under den senaste femårsperioden har resultatet uppgått till i
genomsnitt 23 mkr vilket motsvarar 5,2 procent av skatteintäkterna.
Trots stora utmaningar har kommunen en god måluppfyllelse. Några av de
övergripande målen mäts genom undersökningar där resultaten nu redovisas i procent
i stället för index vilket gör det svårt att jämföra både mot föregående år och årets mål.
Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen visar att kommunen ligger över
snittet i landet. Även om vi inte når målet med 6 940 invånare så går utvecklingen åt
rätt håll. En sammantagen bedömning visar också goda resultat för att kommunens
invånare är nöjda med att leva och bo i Orsa och att invånarna är nöjda med
kommunens verksamheter. Orsa fortsätter att klättra i svenskt näringslivs ranking, för
2021 var delmålet plats 75 och Orsa hamnade på plats 72. Kommunen når de
ekonomiska målen med råge.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-04-01
Årsredovisning 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande.

Yrkande

Joakim Larsson (M) yrkar att sid 6 kompletteras med en beskrivning avseende
måluppfyllelsen och att ändra formuleringen under antagande till under arbete
gällande detaljplanen för det nya äldreboendet samt att se över färgmarkeringen för
måluppfyllelsen för det övergripande målet att antalet invånare ska öka till 7 000 (sid
24).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och Joakim Larssons yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda.

Sändlista

Revisorerna
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13
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Hit gick skattepengarna 2021

100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här
2021

2020

28,23 kr

29,10 kr

Äldre- och handikappomsorg

18,00 kr

18,43 kr

Grundskola och fritidsverksamhet

8,64 kr

9,00 kr

Gymnasienämndsverksamhet

7,54 kr

7,57 kr

Förskola

6,98 kr

6,73 kr

Årets resultat

6,97 kr

6,34 kr

Stödfunktioner, administration, utvecklingsmedel mm

6,34 kr

5,34 kr

Individ- och familjeomsorg

6,10 kr

6,02 kr

Pensioner

2,47 kr

2,10 kr

Fritidsverksamhet

2,26 kr

2,22 kr

Gata och park

1,50 kr

1,54 kr

Försörjningsstöd

1,40 kr

1,55 kr

Räddningstjänst

1,29 kr

1,23 kr

Kulturverksamhet och bibliotek

1,23 kr

1,34 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

1,04 kr

0,87 kr

Byggnadsnämndsverksamhet

0,99 kr

1,01 kr

Musikskolan

0,38 kr

0,39 kr

Turism

0,31 kr

0,40 kr

Miljö- och hälsoskydd

0,31 kr

0,09 kr

Näringslivsåtgärder

0,28 kr

0,32 kr

Föreningsbidrag

0,13 kr

0,19 kr

Vatten o avlopp

– 0,00 kr

– 0,03 kr

Ränteintäkter

– 0,40 kr

– 0,36 kr

Integration

– 2,00 kr

– 1,39 kr

Övrigt

100,00 kr

100,00 kr
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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 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
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 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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En orolig tid

När dessa rader skrivs så är den ryska invasionen
av Ukraina inne på sin fjärde vecka. I media visas
fruktansvärda bilder av civila som sårats och
dödats, vi ser byggnader och hela städer som förvandlas till grushögar. Det som händer är svårt att
ta in och tankarna går till alla som drabbas. Vi har
på kort tid gått från en pandemi till ett krig i vårt
närområde. Vi förbereder oss på bästa möjliga sätt
för att ta emot flyktingar från Ukraina och på att
hantera en eventuellt allvarligare situation säkerhetsmässigt.

Det är våra medarbetare som är nyckeln till framgång. Engagemanget är stort att ge bra service till
kommuninvånare och brukare, kunskap till elever,
service till företagen och allt det som är kommunens uppdrag. Ni visar ett stort engagemang för att
ge bra service till kommuninvånare och brukare,
kunskap till elever, service till företagen och allt
det som är kommunens uppdrag. Till er vill jag
framföra ett stort tack.

2021 års resultat, både vad gäller ekonomin och
verksamheten i stort, har påverkats av pandemin.
Det ekonomiska resultatet är det bästa någonsin
och många nyckeltal har gått i rätt riktning. Det är
ett bra utgångsläge inför den osäkerhet som råder
om den framtida ekonomiska utvecklingen med
anledning av kriget.
Vi flyttar fram våra positioner inom flera områden.
Antalet invånare ökar, bostads och kompetensförsörjning har högsta prioritet och vår position
när det gäller företagsklimatet har förbättrats.
Detaljplanen för det nya äldreboendet Slipstenen är
under antagande och förhandlingarna om finansiering av överföringsledning för VA till Grönklitt är
i slutfasen. Utbyggnaden av Trimsarvets förskola i
södra Orsa är på gång.
Arbetet med invånardialog för att nå visionen om
Sveriges bästa invånardialog i Orsa 2050 fortsätter.
Vi har just sjösatt den största organisatoriska förändringen på mycket länge när omsorgen ska gå
från en deltids- till en heltidsorganisation. Heltidsresan med målet att alla ska ha rätt till en heltidstjänst är ett led i arbetet med att kommunen ska
vara en attraktiv arbetsgivare och att klara framtida
kompetensförsörjning.
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Mikael Thalin (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling
Pandemin har fortsatt inneburit höga kostnader
inom omsorgen, samtidigt som bidragen från staten
minskat. Däremot har skatteintäkterna ökat betydligt mer än budgeterat, och liggande skatteprognoser för de kommande åren är bättre än förväntat.
Vad gäller skatteprognoserna från SKR så är det
sannolikt att dessa kommer att revideras ner och
även att kommunens kostnader kommer att öka
mer än beräknat de kommande åren. Orsaken till
detta är Rysslands invasion av Ukraina och vad det
kommer att innebära inte bara för världsekonomin
och Sverige utan i förlängningen även för Orsa.

Årets resultat
(tkr)
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Koncernen

Det ekonomiska resultatet för året överstiger det
förväntade. I den kommunala koncernen uppgår
resultatet till 43,5 mkr och samtliga helägda dotterbolag bidrar med positiva resultat om tillsammans
10,7 mkr.
Koncernen

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Skatteintäkter (mkr)
Finansnetto (mkr)
Resultat efter finansiella poster (mkr)
Eget kapital (mkr)
Soliditet (procent)
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (procent)
Investeringar netto (mkr)
Självfinansieringsgrad, investeringar (procent)
Långfristig låneskuld (mkr)

– 433
475
3
46
387
40
25
72
113
394

– 409
456
–5
41
343
37
21
75
102
394

– 410
432
–5
17
291
34
17
65
77
369

– 395
422
–4
24
275
34
15
82
64
349

– 382
426
–6
38
254
32
12
47
137
370

Även om verksamhetens nettokostnader i koncernen ökade med 24 mkr och skatteintäkterna med 19
mkr, så förbättrades koncernens resultat efter finansiella poster med 5 mkr vilket beror på ett förbättrat
finansnetto med 8 mkr. Merparten av det förbättrade finansnettot beror på vinst vid försäljning av
Grönklittsaktier men även minskade räntekostnader i dotterbolagen med 1 mkr bidrar.

Eget kapital i koncernen fortsätter att öka och har
under den senaste femårsperioden ökat med 169
mkr, vilket motsvarar en ökning med 78 procent.
Under samma period har årets resultat efter finansiella poster i koncernen i genomsnitt uppgått till 33
mkr per år.
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Soliditeten i koncernen fortsätter att öka och soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har
under samma period ökat med 7 procentenheter
till dagens 25 procent.
Nettoinvesteringarna i koncernen är lägre än
budgeterat men något högre än genomsnittet de fyra
föregående åren. Trots detta är självfinansierings
graden högre än tidigare genomsnitt. För hela femårsperioden uppgår nettoinvesteringarna till 341 mkr och
självfinansieringsgraden i genomsnitt till 95 procent.
Kommunen
Skatteintäkter (mkr)
Förändring skatteintäkter (procent)
Invånare
Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Förändring verksamhetens nettokostnader (procent)
Verksamhetens nettokostnad/invånare (kr)
Finansnetto (mkr)
Årets resultat (mkr)
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter (procent)
Eget kapital (mkr)
Eget kapital/invånare (kr)
Investeringar (mkr) (brutto från 2013)
Soliditet enligt balansräkningen (procent)
Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden (procent)
Likvida medel, inklusive placering värdepapper (mkr)
Kassalikviditet (exklusive exploateringsfastigheter) (procent)
Årsarbetare
Personalkostnad (mkr)
Andel av verksamhetens kostnader (procent)

I tabellen definieras skatteintäkter som summan
av rena skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag samt fastighetsavgift. Noterbart är att
nästan hela ökningen jämfört med föregående år
beror på att de rena skatteintäkterna ökat. Däremot
har de generella bidragen som staten betalade ut
föregående år minskat.
Verksamhetens nettokostnader ökade kraftigt
vilket delvis kan förklaras av att personal- och pensionskostnader ökade mer än normalt. Vad gäller
pensionskostnaderna så var ökningen ovanligt stor
på grund av ändrade livslängdsantaganden. Inför
kommande år kommer pensionskostnaderna att
fortsätta öka mer än löneutvecklingen på grund av
ett nytt pensionsavtal från och med januari 2023.
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Det kan noteras att i den tioåriga investeringsplanen som upprättades under 2021 bedömde dotterbolagen ett upplåningsbehov om 27 mkr under 2021,
men någon nyupplåning har inte behövts under året.
Orsaken är främst lägre investeringar men även bättre
resultat i dotterbolagen på grund av stöd från kommunen. Vi är måna om att se Orsa kommun och de
helägda dotterbolagen som ”en enhet”, vilket innebär
att ekonomin för koncernen som helhet är minst lika
viktig som för den juridiska personen Orsa kommun.

2021

2020

2019

2018

2017

475
4
6 918
449
6
64 958
7
33
6,9
309
44 724
21
69
36
102
180
519
298
56

456
5
6 877
425
0
61 793
0
31
6,7
277
40 217
24
65
30
74
138
509
287
57

432
2
6 911
424
3
61 330
1
9
2,1
234
33 836
30
61
23
45
119
516
285
56

422
–1
6 892
411
3
59 583
1
13
3,1
225
32 616
28
61
20
49
123
529
286
58

426
9
6 887
398
6
57 801
0
28
6,6
212
30 801
20
62
14
82
157
533
275
56

Även årets resultat 2021 hamnade på en mycket hög
nivå, 33 mkr, där cirka 8 mkr avser vinst vid försäljning av aktier i Grönklittsgruppen AB. Under den
senaste femårsperioden har resultatet uppgått till i
genomsnitt 23 mkr vilket motsvarar 5,2 procent av
skatteintäkterna.
Investeringarna uppgick till 21 mkr jämfört med
budgeterade 32 mkr. Främst beror skillnaden på
lägre investeringar i stadsnätet än budgeterat. Merparten av det totala investeringsutrymme som inte
utnyttjades 2021 har ombudgeterats till år 2022.
Båda soliditetsmåtten, exklusive och inklusive
samtliga pensionsåtaganden, har ökat under året
och förväntas öka ytterligare under kommande år.
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Även kassalikviditeten har förbättrats, främst på
grund av det höga resultatet men också på grund av
att investeringarna i stadsnätet nu minskar samtidigt
som intäkterna för anslutningsavgifter och kickback,
det vill säga den avgift leverantören betalar för att få
leverera tjänster i nätet, varit fortsatt höga.
Personal- och pensionskostnader ökade med cirka
11 mkr trots att miljöförvaltningens personalkostnader redovisas som köpt verksamhet efter
sammanslagningen i den gemensamma miljö- och
byggnadsförvaltningen i Mora från den första september 2021. Om dessa kostnader räknas in i personalkostnaderna så är ökningen omkring 15 mkr
(5,3 procent) under 2021. Ökade pensionskostnader, löner och minskade bidrag för sjuklönekost
nader förklarar en del men också ökat antal årsarbetare hänförligt till pandemin.

Förvaltningsberättelse
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Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige
Revisorer

Valbered
ning

Överför
myndare

Valnämnd

Orsa Lokaler AB

Hjälpmedel

Orsabostäder AB

Språktolk

Orsa Vatten och Avfall AB

Social
myndighets
utövning

Byggnads
nämnd
Utskott för
strategi
Mora
Orsa
Miljö 
nämnd

Utskott för
omsorg

Lärande

Ekonomi
enheten

Omsorg

Kommuni
kationsenheten

Samhälle

Personal
enheten

Service och
utveckling

Säkerhet

Gymnasium

BRAND räddningstjänst

Utskott för
lärande

Utskott för
samhälle

Kommunchef

LÖN

Nodava AB
IT

Kommunstyrelse

Miljö och
byggnads
förvaltning
Mora/Orsa

= Politisk organisation, Orsa
= Gemensamma nämnder, kommun, region
= Gemensamma nämnder MOA, Mora, Orsa, Älvdalen
= Helägda bolag, Orsa
= Samägda bolag, Orsavatten och avfall, Moravatten, Älvdalens vatten och avfall
= Kommunalförbund, Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro, Leksand
= Tjänstemannaorganisation

Kommunkoncernen är det samlade begreppet
för hela kommunens verksamheter. Här ingår
såväl den politiska organisationen, tjänstemanna
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organisationen som helägda bolag. Kommunens
uppgifter och befogenheter regleras ytterst av regeringsformen och kommunallagen.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
I begreppet ekonomisk ställning innefattar vi inte
bara hur det ser ut idag utan också hur förutsättningarna är för att bedriva den verksamhet vi önskar även i framtiden. Här ingår att förbereda oss för
de framtida investeringsbehoven, som ökar.

Koncernen

Även dotterbolagen har förstås påverkats av pandemin. Rent verksamhetsmässigt har det förstås liksom år 2020 varit negativt där det under de senaste
två åren till exempel varit svårare i kontakterna
mellan de anställda och kunderna. Vissa arbeten
där det krävts tillgång till lägenheter och så vidare
har försenats eller skjutits på framtiden. Det kan
innebära ökade kostnader för ökat underhåll under
kommande år. Den stora utmaningen vad gäller
den framtida ekonomin i dotterbolagen är dock
främst kopplad till det stora investeringsbehovet
som förväntas under de kommande tio åren.
Om investeringsplanen i dess helhet genomförs
så kommer koncernen i genomsnitt att investera
nästan dubbelt så mycket, per år, under de kommande tio åren jämfört med vad som gjorts under
den senaste femårsperioden. Den enskilt största
investeringen kommande år avser byggande av ett
nytt särskilt boende.
Investeringar netto, kommun och koncern
(mkr)
90

Under 2021 investerades 21 mkr i kommunen och
51 mkr i dotterbolagen.
Vad gäller kommunen så har merparten av
investeringarna under de senaste åren avsett
stadsnätsutbyggnaden och vid årsskiftet hade
vi investerat 137 mkr brutto. Inräknat statliga
bidrag och anslutningsavgifter så uppgår nettoinvesteringen till 105 mkr. Anslutningsavgifter
och hyresintäkter (inklusive kickback) uppgick
under året till 7,6 mkr att jämföra med att de
driftkostnader som påverkar likviditeten uppgick
till 2,6 mkr. Anslutningsavgifterna (3,8 mkr 2021)
kommer efter hand att minska och försvinna, men
samtidigt kommer hyresintäkterna att öka.
I liggande investeringsplan ingår stadsnätet med
totalt 17 mkr fram till och med 2024 och då vi
investerat färdigt så bör stadsnätet kunna generera
ett positivt kassaflöde med omkring 4 mkr per år.
I bolagen avsåg cirka 13 mkr investeringar i vaanläggningar och resterande investeringar är relaterade till bostäder och fastigheter.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Under den senaste femårsperioden har nettoinvesteringarna i koncernen uppgått till 341 mkr
varav 108 mkr skett i kommunen och 233 mkr i
bolagen. Enligt tidigare upprättad tioårig investeringsplan 2021–2030 för koncernen så förväntas
investeringarna under perioden uppgå till närmare
1,2 miljarder kronor. För det första året i inves
teringsplanen blev dock investeringarna 24 mkr
lägre än vad planen angav. Investeringsplanen
kommer att revideras under våren och nya förutsättningar innebär sannolikt att vissa planerade
investeringar kommer att förskjutas något eller
några år i tid.

2017
Kommunen

2018

2019
Koncernen

2020

2021

Låneskuld kreditinstitut, koncernen
(mkr)
400
390
380
370
360
350
340
330
320

2017

2018

2019
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2021
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Ingen upplåning har skett i koncernen under året
och orsaken har behandlats tidigare i förvaltningsberättelsen. Vi kommer under våren att se över den
tioåriga investeringsplanen och lånebehoven hos
bolagen. Vi vet dock att dotterbolagen kommer att
behöva öka sin upplåning, samtidigt som räntorna
nu ökar.

Kommunen

I investeringsplanen 2021–2030 om totalt 1,2
miljarder räknade vi med att en dryg tredjedel av
finansieringen kommer att ske via upplåning.

20 000

Soliditet, koncernen

Årets resultat, budget och plan
(tkr)

(%)
8

35 000
30 000

6

25 000

4

15 000
10 000

2

5 000
0

(%)
40
35

2017 2018 2019 2020 2021 2021 Plan Plan Plan
Budget 2023 2024 2025
tkr

30

0

i % av skatteintäkter

25
20
15
10
5
0

2017

2018

2019

2020

2021

Enligt blandmodellen
Inkl samtliga pensionsåtaganden

I inledningen av förvaltningsberättelsen har redan
koncernens soliditetsutveckling de senaste åren
kommenterats. Mer intressant är hur den kommer
att utvecklas efter perioden i diagrammet ovan.
Under de närmaste åren då investeringarna är som
störst räknar vi med att soliditeten minskar för att
efter några år stabilisera sig omkring 30 procent. Då
ansvarsförbindelsen för pensioner minskar över tid
så förväntas koncernens soliditet inklusive samtliga
pensionsåtaganden minska betydligt mindre och år
2030 uppgå till ungefär samma nivå som idag.
I beräkningarna har vi räknat med att bolagen
tillsammans klarar att ligga på ungefär samma
resultatnivå som de gjort under den senaste 5årsperioden.
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Kommunens ekonomiska mål att årets resultat
innevarande år samt över budget- och planperioden
i genomsnitt ska vara minst 1,5 procent av skatter
och generella bidrag klarar vi med råge. Under 2021
uppgick resultatet till 6,9 procent och liggande
budget och plan 2022–2025 ligger också över det
ekonomiska målet. De senaste fem åren har årets
resultat i genomsnitt uppgått till drygt 5 procent av
”skatteintäkterna”.
Enligt en ny skatteprognos ser prognosen för
skatteintäkterna de kommande åren bättre ut än
då budgeten beslutades. Denna prognos upprättades dock före Rysslands invasion av Ukraina
och vad det kommer att betyda för kommande
skatteintäkter är idag oklart, men sannolikt är det
inte positivt. Dessutom har det tecknats ett nytt
pensionsavtal för de kommunalt anställda som
kommer att gälla från och med första januari 2023
vilket kommer att medföra ökade årliga kostnader
och en tidigarelagd likviditetsansträngning.
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Avvikelser mot budget
Belopp i mkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Utskott för strategi
Utskott för samhälle
Utskott för lärande
Utskott för omsorg
Miljönämnd
Byggnadsnämnd
Delsumma
Årets resultat
Summa

Av tabellen framgår att årets negativa budgetavvikelser avser utskottet för omsorg och byggnadsnämnden. I övrigt rör det sig om positiva avvikelser
där covid19 i många fall bidragit till avvikelsen,
inte bara genom statliga bidrag, utan också genom
lägre kostnader för utbildning, resor och så vidare.
Avvikelserna förklaras översiktligt nedan.
Kommunfullmäktige
Kostnaderna för överförmyndaren har varit överbudgeterade.
Kommunfullmäktige har haft lägre kostnader än
vanligt för sammanträdesarvoden.
Kommunstyrelsen
Även om medel till kommunstyrelsens förfogande
förbrukade mer än budgeterat, på grund av beslut
att stödja Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten och
Avfall AB, så vägdes detta underskott upp av överskott i avsatta medel för digitalisering. Merparten
av kostnaderna för digitalisering har i stället tagits
direkt ute i de olika verksamheterna.
Utskott för strategi
Utskottet har sammanlagt ett mindre överskott
jämfört budget trots oförutsedda kostnader för
uppdateringar av it-system då dessa vägts upp av
överskott för personalkostnader och förbättrade
rutiner inom livsmedelsbeställningar.
Utskott för samhälle
Stadsnätsverksamheten har även i år genererat ett
överskott som nästan motsvarar hela utskottets

Utfall
2021
2,4
28,5
20,4
44,1
163,6
167,4
1,6
5,0
433,0
32,8
465,8

2020
2,1
27,3
18,0
41,9
162,5
161,1
2,0
4,1
419,0
30,7
449,7

Budgetavvikelse
2021
2020
0,3
0,7
0,1
1,3
5,9
– 4,1
0,3
– 0,6
4,0

0,5
1,2
1,9
2,6
2,9
– 0,5
– 0,1
– 0,1
8,3

Procent
2021
2020
0,5
6,1
4,4
9,5
35,1
35,9
0,3
1,1
93,0
7,0
100,0

0,5
6,1
4,0
9,3
36,1
35,8
0,4
0,9
93,2
6,8
100,0

överskott. Orsaken är främst fler anslutningar och
därmed högre anslutningsavgifter än beräknat. Då
investeringarna i stadsnätet dessutom blev lägre
än budgeterat så bidrog avskrivningar och internränta till överskottet. Även till exempel näringsl ivskontoret har bidragit till överskottet medan det
lagts mer kostnader på fritidsanläggningarna än
budgeterat.
Utskott för lärande
Närmare hälften av överskottet avser kommunens
andel i det gemensamma gymnasiet med Mora och
Älvdalens kommuner. Orsas andel av den totala
kostnaden kommer sannolikt att fortsätta minska
något då vår andel av invånare i åldersgruppen
16–18 år framgent ser ut att ligga på en ganska stabil nivå samtidigt som åldersgruppen förväntas öka
totalt sett i de tre kommunerna.
Även grundskolan redovisar ett överskott jämfört
med budget, dels på grund av högre intäkter än
budgeterat avseende interkommunal ersättning
från andra kommuner för elever som gått i skola
i Orsa. Men också en stabilisering av personalkostnaderna genom en förbättrad tjänstefördelning
mellan skolor som bättre korrelerar med budgeten.
Noterbart är att båda verksamheterna gymnasiet
och grundskolan har något lägre nettokostnader
än både 2019 och 2020. Andra verksamheter inom
utskottet har dock ökat.
Utskott för omsorg
Utskottet har ett stort underskott vilket för äldreomsorgen kan förklaras av att pandemin fortsatte
och med den stora merkostnader både vad gäller

Förvaltningsberättelse
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personal och material. Kompensationen från staten
har inte heller skett i samma omfattning som under
år 2020.

Ökade pensionskostnader främst på grund av ändrade livslängdsantaganden minskade dock överskottet.

Vad som inte kunnat förutses på samma sätt som
ökade kostnader för äldreomsorgen är de kraftigt
ökade kostnaderna för placeringar inom individ- och
familjeomsorgen. Verksamheterna inom individ- och
familjeomsorgen står för merparten av det samlade underskottet för utskottet.

Ett gott betyg på kommunkoncernens ekonomi de
senaste åren som kan ses som en förberedelse för
kommande investeringar och lånebehov är den
riskvärdeanalys som Kommuninvest upprättar.
Det treåriga medelriskvärdet låg 2018 på 1,5 och
har till 2020 sjunkit till 0,5 vilket placerar oss i den
bästa kvartilen av landets kommunkoncerner. Det
finns idag inget som tyder på att medelriskvärdet
skulle försämras utifrån 2021 års koncernbokslut då
flera av de ”nyckeltal” som ingår i riskvärdeanalysen
ytterligare förbättrats under 2021.

Miljönämnden
Överskottet är hänförligt till högre intäkter än
budgeterat inom miljötillsynen avseende enskilda
avlopp och värmepumpar. Dessutom var personalkostnader lägre än budget då det varit svårt att hitta
vikarier vid korttidsfrånvaro.
Byggnadsnämnden
Kostnader för planer har varit högre än budgeterat
och oklar kommunikation mellan Orsa kommun
och den med Mora gemensamma nämnden har
inneburit att vissa kostnader som kunde fakturerats
direkt till Orsa kommun inte har fakturerats. Även
ändrade principer för periodisering av bygglovsavgifter har påverkat resultatet negativt.
Finansförvaltningen
Förutom nämnders och utskotts bidrag till den
totala budgetavvikelsen på 18,8 mkr jämfört med
budget, så bidrog finansförvaltningen med ett överskott på 14,8 mkr där huvudanledningen är betydligt högre skatteintäkter än budgeterat samt vinst
vid försäljning av aktier i Grönklittsgruppen AB.
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Pensioner
Kommunens riktlinjer för förvaltning av pensionsförpliktelser är gamla och idag finns inga placeringar som är förpliktade att användas för framtida
pensionsutbetalningar. Kommunen har dock placerat 60 mkr i korta räntefonder. En del av denna
placering (20 mkr) är tänkt för framtida ökning av
aktiekapitalet i ett av dotterbolagen i samband med
en större investering, och resterande 40 mkr avser
tillfällig placering av överlikviditet som vid behov
kan användas till pensionsutbetalningar.
Befolkningsutveckling
Under året var födelsenettot (avlidna minus födda)
betydligt mindre negativt än normalt vilket främst
beror på färre avlidna men även på grund av något
fler födda. Under pandemiåren 2020–2021 så har
det faktiskt i genomsnitt avlidit färre invånare i den
äldsta åldersgruppen 80+ än genomsnittet de föregående tio åren.
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Befolkningsutveckling

2021

2020

2017

2014

2011

0–5 år
6–15 år
16–18 år
19–64 år
65–79 år
80 år och äldre
Invånare totalt

384
670
211
3 694
1 440
519
6 918

369
670
231
3 699
1 400
508
6 877

345
704
251
3 764
1 321
502
6 887

353
703
232
3 754
1 272
498
6 812

370
699
272
3 858
1 183
485
6 867

Av tabellen framgår att allra yngsta åldersgruppen
ökar, vilket delvis beror på något fler födda men
främst på grund av fler inflyttade än normalt i den
åldersgruppen.
Vidare kan noteras att antalet invånare i grundskoleåldern inte fortsatte minska under år 2021 till
skillnad från antalet i gymnasieåldern.
Det blev under året en oväntat stor ökning av
invånare i åldern 80 år och äldre, och noterbart är
att hela ökningen, 11 personer, vilket motsvarar
en ökning på 12 procent, avser invånare 90 år och
äldre.
Sammantaget innebär ändringen i demografin
att de kostnadsutjämningsbidrag vi får ökar med
cirka 2,8 mkr från och med år 2023. För ett år
sedan var förutsättningarna annorlunda då demografiförändringen innebar att vi tappade cirka 2,5
mkr i bidrag inför 2022.

Enligt de befolkningsprognoser vi har tillgång
till (egna och SCB:s) så fortsätter minskningen av
antalet invånare i skolåldern några år till. De allra
äldsta (över 80 år) förväntas dock öka igen i en allt
snabbare takt. Precis som för de flesta kommuner
i Sverige så är den stora (sannolikt största) utmaningen framöver hur vi ska klara det behov av
vård och omsorg som detta medför.
I en befolkningsprognos från 2019 så prognostiserar SCB att år 2050 kommer 852 personer i
Orsa att vara 80 år eller äldre. Av tabellen ovan
framgår att motsvarande siffra vid senaste årsskiftet var 519 personer. Om SCB:s prognos från
2019 stämmer så skulle det innebära en ökning
med 333 personer (64 procent) och med en total
folkökning med 22 personer (0,3 procent), förstår
alla att vi står inför stora framtida utmaningar.

Förvaltningsberättelse
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Händelser av väsentlig betydelse

Rysslands invasion av Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24
februari 2022. Säkerhetsläget har försämrats allvarligt. Allt fler människor tvingas fly Ukraina till närliggande länder i Europa.

Boende och miljö
Bostadsförsörjningen är en viktig del i att nå målet om
7 000 invånare. Kommunen beslutade 2021 om en
bostadsförsörjningsplan med en tidshorisont till år
2030.

EU beslutade 3 mars att aktivera massflykts
direktivet, vilket innebär att personer från Ukraina
ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Det är ytterst osäkert hur många
flyktingar som kommer till Sverige och hur dessa
ska fördelas till kommunerna.

Ett av bostadsprojekten är Löva Strand, där detalj
planering pågått under 2021. Löva Strand blir ett
naturnära bostadsområde vid Orsasjön med vacker
utsikt med de blå bergen som fond, endast fem kilometer från centrala Orsa. Utvecklingen av Löva
Strand är den största exploateringen på boende
marknaden på länge i kommunen och en viktig satsning för att skapa attraktiva boendemiljöer. Om alla
processer löper på enligt plan kan byggstarten ske
under 2023.

Omfattande sanktioner mot Ryssland har införts
och de ekonomiska konsekvenserna av kriget innebär att råvarupriserna stiger och börsen faller.
Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för
att vidmakthålla och stärka Sveriges förmåga att stå
emot cyberattacker och cyberspionage och Sveriges
upprustar försvarsförmågan.
I början av mars aktiverade kommunen sin krisledningsstab. Kommunen omvärldsbevakar och samverkar med andra organisationer och myndigheter.
Kommunen förbereder sig nu för flyktingmottagande, beredskap för brist på varor, itstörningar,
påverkanskampanjer och cyberhot samt kontinuitetsplanering.
Covid19pandemin
Covid-19-pandemin har påverkat alla verksamheter
under hela året. Verksamheterna har ställt om för
att minska den allmänna smittspridningen och i
december beslutade strategiutskottet att införa krav
på vaccinationsbevis vid nyanställningar.
Året började dramatiskt med smittspridning på
ett av kommunens äldreboenden, Orsagården. Ett
intensivt arbete gjordes för att hindra ytterligare
smittspridning och i takt med att allt fler omsorgstagare och medarbetare vaccinerades har verksamheten kunnat återgå till mer normala former.
För att minska smittspridningen av covid-19 har
miljönämnden bedrivit trängseltillsyn även under
2021. Mycket tid har gått åt för att genomföra informationsinsatser och tillsyn och det har påverkat
övrig tillsyn och kontroll enligt både miljöbalken
och livsmedelslagen.
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Planeringen av det särskilda boendet Slipstenen på
Storgärdet pågick hela året. Funktionsprogrammet är
klart, projekteringen är i slutfasen och detaljplanen
förbereds för att ställas ut för granskning innan fastställande i kommunfullmäktige. En demonstrationsmodell för visning och utvärdering av hur en boendelägenhet kommer att se ut, en så kallad mockup, är
byggd bredvid miljökontoret. Orsa Lokaler AB färdigställer ett förfrågningsunderlag för upphandling
under våren 2022. Framtagandet av detaljplanen för
området Stormyren, där Slipstenen är tänkt att byggas,
är försenat vilket kommer att påverka bygglov och
byggstart.
Kommunfullmäktige beslutade i september om en
plan för vatten och avlopp för åren 2021–2025.
Huvudspåren är att säkerställa befintlig vaanläggning
och att stödja och utveckla den enskilda va-försörjningen. Stora investeringar i framtiden är överföringsledning till Grönklitt, utbyggnad av det allmänna
vanätet inom Stenberg och kommunalt avlopp i
Oljonsbyn.
För ett grönare och attraktivare centrum har kommunen bland annat ökat antalet mobila enheter för blommor under sommaren. Gensvaret från invånare och
besökare har varit mycket positivt.
Till ett mer levande centrum bidrog också årets sommarutställning, den första utomhusutställningen på
Slipstenstorget, som innehöll en kavalkad av foto
grafen Anders Hansers bilder från 60-talet till idag.
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Två invånardialoger har också genomförts i samarbetet med tankesmedjan LABLAB i Orsa under
våren; Energiomställning och Ungas syn på framtiden. En
workshop för att prova formen för invånardialog
har också genomförts tillsammans med kommunstyrelsen. Unga kommunutvecklare som har anställts
som feriepraktikanter under året har varit ett viktigt
led i arbetet för att öka ungdomsinflytandet.
Kommunens nya kontaktcenter är igång och ska
underlätta kommuninvånarnas kontakt med kommunen. Kommunvägledarna som arbetar på kontaktcentret kan svara på många inkommande ärenden
direkt, och vid behov guida vidare till specialister ute
i verksamheterna.

För att öka tillgängligheten till den fantastiska natur
som finns i Orsa har Siljansleden upprustats till glädje
och användning för både invånare och besökare.
Företagsklimat och arbetsmarknad
Orsa kommun ligger fortsatt stabilt bland topp 100
i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat.
Orsa klättrade 11 platser från föregående år, till plats
72. Det ger också en tredje plats i länet där flera dalakommuner visar starka resultat.
Det strategiska arbetet för ett attraktivt företagsklimat fortsätter enligt kommunens näringslivsstrategi. En mängd aktiviteter genomfördes under
året inom kommunens verksamheter för att främja
näringslivsutvecklingen.
Under året har kommunen bildat en lokal besöksnäringsutvecklingsgrupp för att i samverkan med det
regionala destinationsbolaget Visit Dalarna stärka
Orsa som besöksdestination.
Invånardialog och delaktighet
En modell för så kallad Visionspeng har tagits fram,
där den som har idéer om hur Orsa kan utvecklas i
linje med Vision Orsa 2050 kan få stöd. Första
ansökningsomgången är avklarad och två projekt har
beviljats stöd.

Barn, unga och lärande
Orsa är fortsatt i topp i länet när Lärarförbundet listar Sveriges bästa skolkommuner. Orsa hör nu till
de tio bästa i landet. I fjol låg Orsa på 26:e plats när
Lärarförbundet publicerade sin rankning. 2021 hamnade kommunen på nionde plats. De kriterier som
bedöms är bland annat hur mycket resurser som
finns till undervisning, lärartäthet och betygsresultat i åk 9.
En ny matsal stod klar på Orsaskolan under våren.
Nu får eleverna äta i en trivsam miljö, som de dessutom har fått vara med och utforma själva.
Skolinspektionen gjorde under hösten en kvalitetsgranskning av resultat, trygghet och huvudmannens
kompensatoriska uppdrag, det vill säga stöd för att
alla ska få så likartad skolgång som möjligt, i alla
kommunens skolor. Skolinspektionen slår fast att det
finns en del att önska i analys och uppföljning inom
området. Granskningen har gett en god grund för
kommande utvecklingsarbete.
En utvärdering av elevhälsan visar att samarbetet
inom kommunen behöver stärkas för att uppnå
likvärdighet kring elevers behov av stöd. Kommungemensamma möten hålls nu med skolchef och
representanter från elevhälsan för att styra arbetet i
rätt riktning.
Då Ungdomens Hus, Orsas fritidsgård, inte kunnat
ha sina vanliga aktiviteter för barn och unga på
grund av pandemin, har man ställt om till pandemianpassade aktiviteter. Bland annat har pysselpåsar
gjorts i ordning som barn har kunnat hämta inför
loven. Det har varit ett uppskattat initiativ och det
har varit stor åtgång på de populära påsarna.
Förvaltningsberättelse
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Heltid som norm inom kommunals
verksamhetsområden
Kommunstyrelsen beslutade i april att alla tillsvidareanställningar inom Kommunals verksamhetsområde för medarbetare inom omsorgen och
kostenheten görs om till heltid. Förändringen träder i kraft från och med 28 mars 2022 och för
övriga Kommunals verksamhetsområden från och
med 12 augusti 2024. Vid tillämpning av heltid som
norm kommer Orsa kommun att beakta den enskildes behov och önskan om möjlighet till en lägre
tjänstgöringsgrad (75 eller 85 procent) i form av
tjänstledighet.
Översyn av bolag och nämnder
Kommunfullmäktige beslutade i juni om reglemente och avtal för en gemensam miljö- och byggnadsnämnd för Mora och Orsa från 2023 och en
förberedande gemensam förvaltning. Den nya
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med
förberedelser för den nya gemensamma nämnden.
Det kommer att innebära omställningsarbete för att
skapa gemensamma rutiner, system och en delegationsordning för nämnden. Mora är värdkommun
för den nya förvaltningen och en ny förvaltningschef tillträdde i maj.
2020 utreddes Nodavas (Norra Dalarna Vatten
och Avfall) verksamhet, på uppdrag av Mora, Orsa
och Älvdalens kommuner, med syfte att ge förslag
till idéer och lösningar för att stärka utveckling
och kvalitet. Utredningen utmynnade bland annat
i att ägardirektiven ska ses över. Denna översyn
påbörjades 2021.
I april beslutade kommunstyrelsen om avyttring av
huvudparten av kommunens aktier i Grönklittsgruppen AB. Kommunen har kvar 100 aktier i
bolaget för att ha möjlighet till fortsatt insyn. Aktierna såldes till Lovima AB som nu är huvudägare
efter att campingdelen under sommaren såldes till
United Camping-koncernen. Huvudägaren har
senare begärt inlösen av de kvarvarande aktierna.
Vindkraftens framtid i Orsa
Kommunstyrelsen beslutade i juni att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta ett större grepp
om arbetet med vindbruksplanen. Vid samma möte
antog kommunstyrelsen ett yttrande gällande Dalavinds samrådsunderlag av etablering av vindkraft
i norra Orsa. Kommunen kommer att säga nej om
företaget går vidare med en tillståndsansökan.
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Gemensamma nämnder och
verksamheter
Norra Dalarnas Löneservice
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Löneservice sköter även löneadministrationen åt
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna och de
kommunala bolagen i kommunerna.
Ett projekt för att digitalisera anställningsprocessen påbörjades i september 2021 och fortsätter 2022. Arbetet med användarvänligheten i
Löneportalen pågår löpande. Satsningar har gjorts
på utbildning och det pågår arbete med ett förslag
på en ny utbildningsmodell.
Uppföljningar visar att ärendehanteringen har
förbättrats markant tack vare det nya ärendehanteringssystemet. Antalet ärenden som inkommer via Löneservice-support är cirka 1 300 per
månad.
Gemensam servicenämnd för it
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Under året har it-enheten fokuserat på digitalisering
och objektstyrning. 24 etjänster har lanserats, och
för ytterligare 12 e-tjänster pågår kartläggning och
utveckling.
För att möta det växande antalet medarbetare på
enheten har en omorganisation gjorts och i oktober
tillsattes en programchef och en driftchef under
it-chefen.
Tack vare återanvändning av elektronik har verksamheten, enligt återvinningsföretaget, bidragit till
minskade utsläpp med totalt 80 781 kg CO2 vilket
motsvarar den årliga energiförbrukningen från 9,7
hushåll.
Gemensam nämnd för social
myndighetsutövning
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Nämnden införde under våren schablontider för
hjälp i hemmet för att få en mer rättvis bild av
beslutad tid jämfört med utförd tid. Differensen
mellan beslutad och verkställd tid har också minskat under året. Byte av digitalt verksamhetssystem
har initialt ökat tiden för uppföljningsarbete men
ger på sikt effektivare uppföljning.
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Familjerätten har under året haft en normal belastning och har därmed kunnat hantera ärenden utan
att behöva köpa in konsulttjänster.

Överförmyndare i samverkan
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa, Älvdalens, Vansbro, Rättviks och Leksands kommuner.

Gemensam gymnasienämnd
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Tillströmningen av ensamkommande barn som
behöver god man har avstannat. Det innebär att antalet huvudmän/akter numera är på den nivå det var
före tillströmningen av ensamkommande barn 2015.

Många av gymnasiets utbildningsprogram är fulltaliga vad gäller antal elever. Målet att 65 procent av
eleverna från samverkanskommunerna väljer Mora
gymnasium som sitt första val uppnåddes. Ett helt
nytt program, IB (International Baccalaureate) har
startat med 19 elever. Av dessa kommer fyra elever
från andra kommuner än samverkanskommunerna.
Mora gymnasium är först i Dalarna att starta IBprogrammet, som är en engelskspråkig utbildning.
Gymnasienämnden har fortsatt satsningen på
Ung företagsamhet. Även gymnasiesärskolan har
nu startat UFföretag, ett arbete de kommer att
fortsätta utveckla.
Värdegrundsarbetet har bidragit till ökad trygghet
på hela förvaltningen och kränkningsanmälningarna minskade under 2021.
Gymnasienämnden har efter en grundlig genomlysning arbetat för att få en budget i balans.

Överförmyndare i samverkan har valt att lägga
mycket juridiskt utredningsarbete på nya ansökningar för att försöka åstadkomma rätt typ av hjälp
för sökande.
Då de flesta ensamkommande barn redan tidigare
har blivit myndiga har dessa ärenden avslutats. De
senaste årens ärenden har så gott som uteslutande
varit resurskrävande rutinärenden.
Överförmyndare i samverkan har alltid ambitionen
att bibehålla en hög kompetensnivå på kansliet.
Dessvärre har det under året varit en vakant
juristtjänst och den juridiska spetskompetensen har
lagts på chefen. Verksamheten har trots det fått
flera överklaganden/prövningstillstånd i hovrätt
och kammarrätt. Godemansutbildningar har också
kunnat hållas, dock i en lite mindre omfattning.

Förvaltningsberättelse
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Språktolknämnden i Dalarna
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för
Region Dalarna och kommunerna Avesta, Borlänge, Falun,
Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Smedjebacken,
Säter, Orsa, Rättvik och Mora, med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Borlänge kommun är värdkommun.
Nämnden fortsatte lanseringen av tjänsten tolk
online som är till för korta akuta samtal. Projektet
med kulturkommunikatörer fortsätter med syfte att
underlätta integration och förbättra möten mellan
olika kulturer.
Under 2021 har antalet uppdrag inte förändrats
nämnvärt.
Brand, Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund mellan
kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Leksand.
Den olycksförebyggande verksamheten har trots
pandemin kunnat hållas på en normal nivå. Däremot har tillsynen blivit något eftersatt. Brandkåren
gjorde 80 tillsynsinsatser, varav 50 ledde till föreläggande av åtgärder.
Över 1 800 personer har påbörjat kommunernas
utbildning i brandsäkerhet och 1 613 är helt klara
med den. Omkring 1 000 personer är klara med
den praktiska delen. Över 500 personer har deltagit
i skolutbildningar och hjärt- och lungräddning.
Brandkåren har haft tre större bränder under året.
En stor resurskrävande skogsbrand inträffade i
Bonäs i Mora kommun där snabb brandspridning
hotade byggnader. Brandkåren förberedde evakuering, men behövde inte genomföra den. Både
privata resurser, MSB och Räddningsregion
Bergslagen samverkade med brandkåren i arbetet.
Branden är en av räddningsregionens och Brandkåren Norra Dalarnas största bränder.
Fulufjällets nationalpark drabbades av en skogsoch markbrand i svårtillgänglig miljö. Liksom vid
branden i Bonäs nyttjades MSB:s flygande resurser
och norska styrkor hjälpte till i arbetet.
I Vansbro utbröt en brand i en pelletsfabrik. Trots
stor spridningsrisk kunde branden begränsas och
produktionen kunde återupptas efter ett par dagar.
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Konceptet ”Första insatsperson”, FIP, har införts i
Idre och Särna och verkar redan innan utvärdering
ha haft god effekt i de fall de fått rycka ut.

Bolagen
Orsabostäder AB
Orsabostäder AB är kommunens helägda bostadsföretag.
Orsabostäder hade en vakansgrad på 1,4 procent
för 2021 och en omflyttningsfrekvens på 21
procent vad gäller bostäder, vilket motsvarar cirka
14 lägenheter per månad som byter hyresgäst.
Omflyttningsfrekvensen var som tidigare år medan
vakansgraden ökade mot förra året på grund av
ROTrenoveringen på Dalagatan 16 som blev för
senad med tre månader.
De större projekten under året var ROT renoveringsprojekt på Dalagatan 16 som startade 2020
och blev klart vid halvårsskiftet 2021, fönsterbyte
på Kyrkogatan 24, renovering av parkering och
installation av motorvärmare på Kyrkogatan
17 samt återuppbyggnad och återställning av
brandskadorna på Storgärdet, Storgatan 11 och
Barkgatan 3.
Orsabostäder samverkar med hyresgäster, hyresgästföreningen och Nodava för att få till bra rutiner
för avfallshantering och fastighetsnära insamling.
I hyresförhandlingen blev överenskommelsen om
hyreshöjning 2,2 procent från och med 1 april.
Orsa Lokaler AB
Orsa Lokaler förvaltar lokaler där kommunen driver sin
verksamhet.
Tillsammans med verksamhetsområdet service och
utveckling ser bolaget över nuvarande gränsdragningslista, det vill säga vilken verksamhet som har
ansvar såväl praktiskt som ekonomiskt för olika
lokaler, samt på vilken nivå.
Ett företag inom proteintillverkning blir Orsa
Lokalers största hyresgäst på Borns industriområde.
Företaget har ambitioner att utöka sina lokalytor i
takt med ökad efterfrågan på deras produkter.
I projekteringen av det nya särskilda boendet
Slipstenen har en detaljplan tagits fram som ska
antas under 2022.
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Upphandling av insamling av kommunalt avfall
(tidigare hushållsavfall) har utförts och innebär
att en ny entreprenör tar över verksamheten våren
2022. Upphandling av fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper vid kommunala
verksamheter och bostäder påbörjades.
Bolaget påbörjade ett arbete för att utveckla organisationen och tydliggöra de olika rollerna i arbetet
mot Nodava 2025.

Andra stora projekt som utförts eller pågått under
året är tillbyggnad av förskolan på Trimsarvet där
projektering pågår, renovering av fasad och fönsterbyte på Orsaskolan och ombyggnation av tvätteriet
på Orsa lärcentrum.
Orsa Vatten och Avfall AB
Orsa Vatten och Avfall AB äger och förvaltar Orsa kommuns
vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.
Projektet att byta larm på avloppsreningsverk,
pumpstationer och tryckstegringar påbörjades och
fortsätter 2022. Även utbyte av styrsystem görs
löpande på grund av föråldrad teknik och för att
få driftsäkerhet. Ett biotorn (en biologisk bädd som
avlägsnar organiskt material) färdigställdes vid
avloppsreningsverket vid Bunk under 2021. Ett
omfattande arbete med förnyelse av ledningsnät
har också skett med fokus på Orsa camping, Höglunda, Blåmesvägen och Grindals väg.
En översyn av alla larm som ingår i styrsystemet
påbörjades 2021 och fortsätter 2022. Målet är en
likvärdighet i larmbedömningar inom Nodava. Det
skapar också en tydlighet och trygghet för beredskapspersonal om vilka larm som kräver åtgärder
direkt eller kan vänta.
Eftersom insamlings- och återvinningsansvaret
för returpapper övergår till kommunerna från
och med 2022 pågick under året en dialog mellan
berörda parter nationellt och regionalt om praktiska
lösningar. Nya avfallsföreskrifter som är gemensamma med Mora och i stort sett gemensamma med
Älvdalen är antagna. Föreskrifterna är synkroniserade med den avfallstaxa som antogs under året.

Under hösten utfördes en enkätundersökning,
Svensk avfallshantering 2021. Undersökningen
visar att Orsa tillhör de 15 bästa av de totalt 61
kommuner som medverkade i undersökningen.
Bland annat är Orsa bland de bästa inom kategorin
”nöjdaste kunder”.
Nodava, Norra Dalarna Vatten och Avfall
Nodava tillhandahåller vatten-, avlopps- och avfallstjänster i
ägarkommunerna Mora, Orsa och Älvdalen.
Styrelsen gav under året vd i uppdrag att ta fram
ett underlag med förslag på grundbemanningsnivå,
förslag på minskning av personalstyrkan samt vilka
delar av Nodavas verksamhet som kan läggas ut på
entreprenad. Utifrån ägardirektivet till Nodava har
en kartläggning gjorts över vilka arbetsuppgifter
som ska utvecklas och vilka som Nodava inte har
i uppdrag att utveckla. Förändringsresan fortsätter
även 2022 och framåt.
En annorlunda form av medarbetarundersökning
lanserades under hösten och ska pågå under ett år.
Undersökningen går ut på att systematiskt och kontinuerligt fånga aktuella nulägesbilder av hur medarbetarna trivs med arbetet och på arbetsplatsen.
Resultatet ger chefer och skyddsombud bra underlag
för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Den nya hemsidan lanserades i november för att
leverera bättre digital service till abonnenterna
och för att underlätta för personalen att både
administrativt och praktiskt möta behov, frågor
och uppdrag.

Förvaltningsberättelse
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Orsa 2050
All styrning i Orsa kommun tar sin utgångspunkt
i den gemensamma visionen, Orsa 2050. Visionen beslutades av kommunfullmäktige våren 2020
och ska fungera som en ledstjärna och vara styrande för hela kommunens utveckling. I det dagliga arbetet ska visionen vara vägledande i allt från
målformuleringar till genomförande av uppdrag
och aktiviteter.

Kommunens verksamheter styrs också på olika sätt
av lagar. Grundläggande krav finns i kommunallagen, förvaltningslagen och aktiebolagslagen. Kommunens verksamhet regleras i vissa fall även genom
speciallagar för olika områden. Inom kommunen
finns dessutom styrdokument som alla verksamheter är skyldiga att följa. I styrdokumenten regleras
ramar och gemensamma förhållningssätt för
verksamheterna.
Mål och resultatstyrning
Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige
beslutar om de övergripande mål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta mot, för att röra
sig i riktning mot visionen. De övergripande målen
har ett längre tidsperspektiv. Varje bolag, nämnd
samt kommunstyrelsen tar sedan fram egna verksamhetsmål. Kommunens mål och budget sammanställs sedan i kommunplanen. Kommunens
styrmodell beskrivs närmare i dokumentet Styrmodell för Orsa kommun.1
Ekonomistyrning
Kommunens resurser ska användas och utnyttjas
effektivt. Då resurserna är begränsade måste såväl
uppdraget till verksamheterna som de arbetssätt
som används inom verksamheterna planeras och
genomföras i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna.
1
https://orsa.se/download/18.16e2d86f1799e2f3ccb9a3/
1621863898577/Styrmodell%20Orsa%20kommun.pdf
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Kommunallagen anger att kommuner ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet,
vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett
ansvarsfullt sätt. Kommunerna ska enligt lagen
anta mål både för ekonomin och för verksamheten
– så kallade finansiella mål och verksamhetsmål.
De finansiella målen ger ramar för verksamhetens
omfattning och resultat, och verksamhetsmålen
anger hur medlen ska användas på ett ändamålsenligt sätt.
Uppföljning och kvalitetssäkring
Det ligger på varje nämnd och bolag att ansvara för
god kvalitet i uppföljningsarbetet och för att detta
sker enligt en väl utarbetad process. Vid större avvikelser ska dessa omedelbart lyftas för diskussion.
Systematisk uppföljning och analys är en central
och viktig del i styrmodellen.
Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.
I kommunens delårsrapport och i den avslutande
årsredovisningen lämnar kommunstyrelsen en
övergripande rapport till kommunfullmäktige om
hur kommunen lyckats leva upp till de mål som
finns i kommunplanen.
I såväl delårsrapporten per augusti som i årsredovisningen redovisas måluppfyllelse, resultat,
ekonomisk ställning och finansiering. Även en
sammanställning av resultatet för hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen och bolagen
gemensamt, redovisas.
En översiktlig ekonomisk uppföljning samt
prognos görs i mars. Ytterligare en översiktlig
uppföljning till och med april görs inför budgetberedningen i maj.
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Internkontroll
Orsa kommuns internkontroll genomförs utifrån reglemente för internkontroll, beslutat 2018
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för internkontrollen
inom kommunen, vilket även omfattar kommunala bolag, gemensamma nämnder och andra
verksamheter som kommunen har engagemang
i. Internkontrollen ska säkerställa lagefterlevnad,
ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet i verksamheterna och att verksamheternas rapportering
och information är tillförlitlig. Internkontrollen
planeras och utförs med systemstöd och med en
digital arbetsprocess.
Här följer några av de viktigare kontrollerna och
rapporterna från internkontrollen under 2021.

Kvalitetssäkring av grunduppdraget
I ansvaret ingår att kvalitetssäkra verksamheten och
ständigt utveckla och förbättra den service och de
tjänster som kommunen levererar. Hur det systematiska kvalitetsarbetet är uppbyggt kan se olika
ut inom kommunens olika verksamheter, men
utgångspunkten är att kvalitetsarbetet ska göras
regelbundet och systematiskt. I arbetet bör det ingå
moment för att följa upp verksamheten, analysera
resultaten och utifrån detta planera och ständigt
utveckla verksamheter, service och tjänster.

y Verksamhetsområdet service och utveckling
har rapporterat en mindre avvikelse för kontrollen av kvaliteten i politiska beslutsunderlag
för nämnder och bolag. Förbättring av arbetsprocesserna fortsätter 2022, med bibehållen
rapportering till kommunstyrelsen.
y Verksamhetsområdet lärande har rapporterat en
mindre avvikelse gällande risken för bristande
likvärdighet mellan skolenheterna. Den betygsjämförelse som gjorts visar inga tydliga skillnader mellan skolenheterna. Verksamhetsområdet
lärande gör fördjupade analyser 2022.

Förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning, ekonomisk ställning
samt måluppfyllelse

Måluppfyllelse
Kommunens övergripande mål bygger på Orsa
kommuns vision 2050 och struktureras efter visionens tre huvudområden.

Kommunen har i sitt målarbete använt sig av tre
index från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning; nöjdinflytandeindex, nöjdregion-index och nöjd-medborgar-index. Vid den
senaste undersökningen har dessa index ersatts av
procentsatser av de svarande i undersökningen.
Det går därför inte att direkt jämföra de mått
kommunen angett i målbeskrivningarna med
resultatet i SCB:s undersökning. Det går dock att
göra ungefärliga jämförelser med övriga deltagande
kommuner och Orsa kommuns förändring gentemot dessa.

I Orsa skapar vi med människor,
inte för
Övergripande mål:

Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i
kommunen enligt SCB:s nöjd-inflytande-index,
NII – helhet.

Måluppfyllelse:
I den nya mätningen motsvaras NII av påståendet
”Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande
över kommunens beslut och verksamheter är bra,
andel (%)”. 21,1 procent har angett att möjligheten
är god. Detta resultat är över snittet 19,5 procent
bland deltagande kommuner.
Uppfattningen är att kommunen har förbättrat
resultatet något i jämförelse med andra kommuner.
Orsa ligger över snittet i landet när det gäller inflytandet för invånarna, även om resultatet är lågt.
Verksamheternas bidrag till måluppfyllelsen:
Samhälle:
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta.
Utfall 37 %, måluppfyllnad 123,3 %. n
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera.
Utfall 7 %, måluppfyllnad 70 %. p
24

Service och utveckling:
Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter
att påverka i samhället. Resultat Luppenkät.
Utfall 26 %, måluppfyllnad 65 %. p
Lärande:
Upplevd studiero ska öka från 73 procent till 100
procent med fokus på fysiska lärmiljöer.
Utfall 78 %, måluppfyllnad 78 %. p
Vid den årliga enkät som Skolinspektionen
genomför bland elever i åk 5 och 9 upplever sig
Orsas elever trygga i sin skolmiljö. Orsas F–6-skolor
hade ett indexvärde på 8 vilket är i nivå med det
nationella genomsnittliga indexvärdet som var 7.
Andelen elever som får minst betyget E på nationella provet i matematik ska öka från 86 procent
till 100 procent. På grund av covid-19-pandemin
ställdes de nationella proven in under våren. Matematikmålet är därför inte mätbart.
Andelen elever som i ungdomsenkäten Lupp
anger att de får ha inflytande i skolan ska öka från
2,06 till 3 på en skala 1–5. Luppundersökningen
genomfördes på högstadiet under hösten. Resul
tatet går inte att jämföra med föregående år då det
nu redovisas i procent och inte i indexskala.

I Orsa finns livskvalitet
Övergripande mål:

Antalet invånare ska öka till 7 000 (mål 2021:
6 940).

Måluppfyllnad. Utfall 31/12: 6 918.

Verksamheternas bidrag till måluppfyllelsen:
Service och utveckling:
Service och utvecklings bidrag till detta mål är att
ha tagit fram en bostadsförsörjningsplan där prioriterade områden för byggnation av bostäder finns
med för att underlätta planeringen.
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Övergripande mål:
Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i Orsa
kommun enligt SCB:s nöjd-region-index (NRI) –
helhet.

Måluppfyllnad.

I Orsa gör vi saker möjliga
Övergripande mål:

95,9 procent av de som svarat på medborgarundersökningen anser att ”kommunen är en bra plats att
bo och leva på” enligt den nya mätningen. Det är
fyra procentenheter över rikssnittet och jämfört
med kommuner i samma storlek ligger Orsa tvåa
bland de kommuner som deltar i undersökningen.
62,8 procent av de svarande kan rekommendera
andra att flytta till kommunen, vilket är över
genomsnittet. Bedömningen är att målet är uppnått, även om mätningen inte är direkt jämförbar.
Verksamheternas bidrag till måluppfyllelsen:
Samhälle:
Det nationella, regionala och lokala utbyggnads
målet för stadsnätet är uppnått till 98 %. n
Omsorg:
Brukarbedömning inom särskilt boende äldreomsorg – inflytande och tillräckligt med tid, andel
(%) grönt inom en treårsperiod.
Det saknas uppgifter om utfallet då Social
styrelsen slutat framställa resultat för detta mått.

reservoarer. Bedömningen är att målet kan uppfyllas under 2022. g

–

Brukarbedömning inom hemtjänst äldreomsorg
– andelen brukare i kommunen som besväras av
ensamhet (%) – grönt inom en treårsperiod.
Målet är uppfyllt. I senaste resultaten från
Kolada uppger 49 procent av de svarande att de
besväras av ensamhet, vilket är en minskning från
63 %. n
Miljöförvaltningen:
Senast år 2027 ska alla bristfälliga enskilda avlopp
vara åtgärdade för att minska utsläpp av föroreningar. För att nå målet ska 100 enskilda avlopp i
Mora respektive Orsa kommun kontrolleras varje år.
Måluppfyllnad 100 %. n
Senast år 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid
alla kommunala anläggningar för produktion av
dricksvatten för att minimera de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska
ämnen. Förvaltningen har utfört kontroller enligt
det operativa målet om skötsel och underhåll av

Invånarna ska vara nöjda med kommunens
verksamheter. SCB:s nöjd-medborgar-index –
helhet.

Måluppfyllnad.

I den nya undersökningen svarar 87,4 procent
positivt på påståendet ”Kommunen sköter sina
olika verksamheter bra”. Det är statistiskt säkerställt långt över snittet på 79,3 procent i landet.
Bland kommuner i samma storlek ligger Orsa trea
i landet av de kommuner som deltar i mätningen.
Placeringen indikerar att Orsa nått målet, även om
mätningen inte är direkt jämförbar.
Verksamheternas bidrag till måluppfyllelsen:
Samhälle:
Orsa har som första kommun uppnått det nationella, regionala och lokala utbyggnadsmålet för
stadsnätet med 98 %. n

Övergripande mål:
Orsa är bland topp-50 i Svenskt Näringslivs
rankning av företagsklimat.Målet topp-50 ska
uppnås 2022. För 2021 var delmålet plats 75 och
Orsa hamnade på plats 72.

Måluppfyllnad.

Verksamheternas bidrag till måluppfyllelsen:
Miljöförvaltningen:
Senast år 2022 ska Orsa ha hållbara handläggningsprocesser och ha ökat effektiviteten genom att
införa minst fyra digitaliserade processer. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Förvaltningen har under året tagit fram en e-tjänst för
anmälan om värmepump och har även påbörjat
arbetet med en tillsynsmodul som ska användas vid
inspektioner. Funktionen är installerad i ärendehanteringssystemet och tas i drift våren 2022. Förvaltningen har även arbetat kontinuerligt med
ärendehanteringssystemet för att få till effektiva
och rättssäkra handläggningsprocesser. g
Senast år 2022 ska nöjdkundindex, NKI, enligt
insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och
livsmedel vara minst 75.

Förvaltningsberättelse
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Hittills finns inget resultat att redovisa då endast
Orsa genomfört insiktsmätning. Mora kommun
genomför insiktsmätningar vartannat år, nästa
gång 2022.
NKI för företag i Orsa 2020 var 60 för livsmedel,
och saknas för miljöbalken på grund av för få svar.
Stadsbyggnadsförvaltningen:
Betyget för service och bemötande mot företag ska
öka från 3,5 till 3,8 i Svenskt Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet 2021. p
Genomsnittstiden för beslut om bygglov från kompletta handlingar ska vara högst 8 veckor. n

Övergripande mål, ekonomi:
Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatte
intäkterna. Med skatteintäkter avses summan av
skatteintäkter, generella bidrag och kommunal
ekonomisk utjämning. n
Målet är uppnått för 2021 och budget 2022, samt
plan 2023–2025 som följer de ekonomiska rikt
linjerna. År 2021 uppgick resultatet till 6,9 procent
av skatteintäkterna.
Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta
upp några nya lån. n
Målet är uppnått då kommunen inte tagit upp några
nya lån under året. Även detta mål är borttaget från
och med 2022.
Årlig avsättning till resultatutjämningsreserv ska
ske tills den uppgår till 35 mkr. n
Målet uppnåddes redan 2020.
Kommunens soliditet, inklusive alla pensions
åtaganden, ska varje år öka för perioden. n
Målet är uppnått då kommunens soliditet inklusive
alla pensionsåtaganden ökade med 6,0 procent
enheter till 36,4 procent.
Målet är borttaget från och med 2022 då kommunen istället koncentrerar sig på soliditeten för
koncernen.
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De prognoser som lämnas i delårsbokslutet ska
av vika med maximalt 2 procent jämfört med utfallet vid årsbokslutet. n
Även om det fanns stora skillnader bland nämnder
och utskott (både positiva och negativa) var den
totala avvikelsen positiv med 0,1 procent. Även för
finansförvaltningen var avvikelsen positiv, med 0,3
procent.

Bolagens bidrag till måluppfyllelsen:
Orsabostäder AB:
Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultat
före avskrivningar/fastigheternas värde) ska under
perioden uppgå till minst 5 procent. n
Målet är uppnått, nyckeltalet uppgick till 9,2 procent.
Orsa Vatten och Avfall AB:
Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera
ett positivt resultat så att inte det egna kapitalet
urholkas. n
Bolaget har dragits med underskott i några år, men
för 2021 redovisades ett överskott på 2,4 mkr efter
finansiella poster. Inklusive del av obeskattade
reserver har aktiekapitalet återställts då det egna
kapitalet uppgick till 12,4 mkr.
Orsa Lokaler AB:
För Orsa Lokaler AB ska resultatet efter finansiella
poster uppgå till minst 500 tkr i genomsnitt över en
period som sammanfaller med kommunens budget
och planperiod. n
Målet är uppnått. Resultatet efter finansiella poster
uppgick till 2,9 mkr.
Vad gäller de ekonomiska målen har de, som nämnts
ovan, förändrats inför år 2022 där kommunen nu tar
ett tydligare grepp om koncernperspektivet. Det
nya målet är att soliditeten inklusive alla pensionsåtaganden i koncernen ska uppgå till minst 20 procent
år 2025 (planperiodens slut). Under perioden fram
till dess kan den tillfälligt få sjunka under detta
mått på grund av mycket stora investeringar under
perioden. Det kan tilläggas att när detta mål beslutades prognostiserades att koncernen skulle nå 37,7
procent år 2021, men resultatet blev 40,0 procent.
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Redovisning av särskilda uppdrag
Här redovisas de uppdrag som verksamheterna fått
från den politiska majoriteten.
Uppdrag

Status

Arbete med agenda 2030, solceller och
bilpolicy

Kommunkoncernens hållbarhetsarbete har kartlagts. Mycket arbete görs idag
kopplat till Agenda 2030 men det finns behov av utbildning kring hållbarhet.
Arbetet med att förankra hållbarhetsfrågor i kommunen fortsätter.
En koncernövergripande resepolicy med tillhörande bilagor är under framtagande och förväntas beslutas under 2022.
Kommunstyrelsen har beslutat om en årlig investering i solcellsanläggning
på kommunkoncernens fastigheter. Orsa Lokaler AB (OLAB) har redovisat en
plan för detta. Solcellsanläggningar planeras på t ex det nya särskilda boendet
och har utförts på servicelokaler.
Fortsätta arbetet med främjande myndig- Miljö- och byggnadsförvaltningen har utökat kontakten och kommunikahetsutövning, det ska vara lätt att göra rätt tionen med företagare i de båda kommunerna Mora och Orsa för att på ett
bättre sätt kunna informera och ha dialog kring regler, tillstånd och tillsyn
inom miljöområdet och vad gäller byggnationer.
Miljökontoret har tillsammans med verksamheten för omsorg rekryterat en
delad tjänst som livsmedels- och alkoholhandläggare med fokus på främjande
myndighetsutövning.
Digitalisering
Alla verksamheter är aktiva med att utveckla e-tjänster för att öka effektiviteten och öka servicen gentemot kommuninvånarna. En hel del utvecklingsarbete inom digitaliseringsområdet sker i samarbete med samarbetskommunerna Älvdalen och Mora. I mars lanserades en e-tjänstportal som nås via
Orsa.se där alla e-tjänster ska samlas. Här följer några exempel på e-tjänster
som kommit på plats under året:
E-tjänst för att ansöka om försörjningsstöd.
E-tjänst för att ansöka om skolskjuts.
Den som ska installera en värmepump på en fastighet i Mora eller Orsa kan nu
anmäla detta vi en e-tjänst på Mora.se.
Exploatering Löva Strand
Detaljplanearbetet är påbörjat och en idéskiss för exploateringen är framtagen. Tidiga dialogmöten med närboende och ägarna av tillfartsvägarna har
genomförts.
VA-plan tas fram under 2021
Kommunfullmäktige beslutade i september om VA-plan för 2021–2025.
Omorganisation miljö- och stadsbyggnad, Kommunfullmäktige beslutade i juni om reglemente och avtal för en gemenunderlag för beslut i KF under våren
sam miljö- och byggnadsnämnd från och med 2023 och en förberedande gemensam förvaltning.
Långsiktig investeringsplan för kommunKommunstyrelsen beslutade i maj om planeringsförutsättningar för investekoncernen
ringar 2021–2030 för kommunkoncernen.
Genomföra heltid som norm inom Kommu- Kommunstyrelsen beslutade i april att alla tillsvidareanställningar inom Komnals avtalsområde
munals verksamhetsområden görs om till heltid.
Införandet av kontaktcenter
Kontaktcenter har inrättats. Kontaktcenter kommer att ta över viss ärendehandläggning och information från verksamheterna efterhand. Detta för att
säkra ärendehanteringen och förbättra informationen gentemot kommunens
invånare. Beslut har fattats om att bygga om kontaktcentrets entré.
Investeringar för ett grönare och attraktiFokus har under året varit att öka attraktiviteten på Slipstenstorget med
vare centrum
bland annat mer blomarrangemang, nya krukor och sommarutställning.
Ett större grepp planeras för 2022 med mer grönska och aktiviteter. Årliga
blomster har bytts ut mot perenner för mer långsiktighet och hållbarhet.

Förvaltningsberättelse
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Uppdrag

Status

Vindbruksplan

Arbetet med att uppdatera vindbruksplanen har påbörjats men har återremitterats av politiken. Stadsbyggnadsförvaltningen ska återrapportera en
ny tidplan för arbetet som samordnas med det regionala planeringsarbetet för
vindbruk.
En arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter inom kommunen
har bildats. Planering av aktiviteter för ökad integration pågår.
En prioriteringsplan för exploatering av bostäder är beslutad i kommunstyrelsen med Löva Strand som högsta prioritet.

Ökad integration
Byggbara tomter

Balanskravsresultat
Balanskravsutredning 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster
+/– och förluster i värdepapper
=
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
–
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
+
resultatutjämningsreserv
=
Balanskravsresultat

–
+
+
–/+

32 829
– 8 735
0
0
405
– 438
24 061
0
0
24 061

Kommunen har inga tidigare negativa balanskravsresultat kvar att återställa. Under 2000 talet har
kommunen haft ett negativt resultat vid två tillfällen (senast 2008) och vid båda tillfällena har
underskottet återställts omedelbart året efter.
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Väsentliga personalförhållanden
Arbetskraft
Antalet tillsvidareanställda på Orsa kommun den
31 december 2021 var 471 personer, vilket var en
minskning från december 2020 då kommunen
hade 485 anställda. Minskningen beror på att miljö
förvaltningen med 20 medarbetare fördes över till
Mora kommun från och med 1 september 2021.
Övriga verksamheter var oförändrade utom om
sorgen. Där har antalet tillsvidareanställda ökat till
följd av ett större behov av arbetskraft i och med
pandemin. Totalt antal tillsvidareanställda i Orsa
kommunkoncern var 630 den 31 december 2021.
Antal tillsvidareanställda per 31 december 2021
(antal)

Snittåldern för tillsvidareanställda på kommunen var knappt 48 år för kvinnor och 45 år för
män. Totalt var snittåldern 47,4 år. I hela kommun
koncernen var snittåldern 47,8 år.
71 personer hade under 2021 fyllt 60 år eller mer,
vilket var en minskning jämfört med året innan.
Åldersfördelning tillsvidareanställda Orsa kommun
(antal)
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Könsfördelning
Andelen tillsvidareanställda män inom kommunen
var 16 procent, vilket är en minskning på nära 2
procent. Bland långtidsvikarierna var andelen män
21 procent.

Total arbetskraft och genomsnittlig
sysselsättningsgrad
Den totala arbetskraften i Orsa kommun 2021 uppgick till 519 årsarbetare1, jämfört med 2020 då det
var 509. Av dessa var 58 årsarbetare timavlönad
personal.

Medellön, Orsa kommun

Inom omsorgen kan man se en viss ökning av
tillsvidareanställda. Flytten av miljöförvaltningen
har minskat antalet årsarbetare med 7 personer på
årsbasis.

Lön och personalkostnader
Den genomsnittliga månadslönen 31 december
2021 för månadsavlönade på Orsa kommun var 30
754 kronor, vilket var en ökning med cirka 350 kronor från föregående år. Den årliga lönekartläggningen visade inte på några osakliga skillnader vad
gäller lönestruktur mellan kvinnor och män i de
fall där lika eller likvärdiga arbeten utförs. Löneskillnaderna som finns går att förklara med sakliga,
könsneutrala faktorer. Medellönen i koncernen var
31 189 kronor per 31 december 2021. Personalkost
naderna inklusive förtroendevaldas arvoden utgör
den största delen av kommunens kostnader. År
2021 uppgick de till 56 procent av verksamhetens
kostnader eller 298 mkr (287 mkr 2020). Av dessa
utgjorde 213 mkr lön (205 mkr 2020).

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för alla
tillsvidareanställda i Orsa kommun är nu 90,7 procent, en liten ökning på omkring en halv procent
från förra året.
I kommunkoncernen 2020 uppgick antalet årsarbetare till 643, en ökning jämfört med 636 förra
året.
Snittålder och åldersfördelning
1 Alla anställdas samlade arbetstid omräknad till heltider.

År
2021
2020
2019

Kvinnor

Män

30 738
30 280
29 862

30 826
30 973
30 878
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Avgångar – pension, egen begäran
Totalt 66 personer avslutade sin anställning i Orsa
kommun under 2021, varav 18 personer avgick med
pension. Motsvarande siffror 2020 var 36 avgångar
varav 13 som gick i pension. Årets relativt höga
antal avslutade anställningar beror också på att
miljöförvaltningens 20 medarbetare flyttades över
till Mora kommun 1 september.
Utbetalda pensioner inklusive löneskatt för de
som gick i pension uppgick till 9,6 mkr. Utbetalningarna avsåg ålderspension, intjänad pensionsrätt
per den 31 december 1997, sjukpension och efter
levandepension.
Kommunens pensionskostnader för anställda
bokfördes till 28,2 mkr. År 2020 var kostnaden
26,7 mkr. Förändringen av pensionskostnaden
2021 för Orsa kommun mot tidigare prognos
kan till största delen förklaras av högre pensionsavsättning. Under året har RIPS (riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld) livslängdsantaganden
förändrats vilket påverkar avsättningen, liksom
förändringen i sammansättning av arbetstagare.
Personalomsättningen bland tillsvidareanställda i
kommunen var 15 procent 2021, vilket var en stor
ökning jämfört med 2020 då den var 8,6 procent.
Högst personalomsättning hade service och utveckling med drygt 26 procent. Det berodde på flera pensionsavgångar och omorganisation av vissa verksamheter.
Personalomsättning i procent 2020 och 2021
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Ohälsotalet för personalen inom Orsa kommun
var 7,3 procent, vilket var en minskning med strax
under en procentenhet jämfört med 2020. Fortfarande ligger ohälsotalet högre än kommunens
mål på under 6 procent.
Ohälsotal i procent, fördelat på kön
Orsa kommun
Kön
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Totalt
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7,7
5,8
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Ohälsotal i procent, fördelat på ålder
Orsa kommun
0–29
30–49
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9,1
6,6
7,5
7,3

Varav långtidssjukfrånvaro >60 dagar, procent
Orsa kommun

2021
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2020
26,0

2019
29,8

För hela Orsa kommunkoncern var ohälsotalet
7,0 procent, en minskning med drygt en procentenhet.
Ohälsotal i procent, fördelat på kön
Orsa kommunkoncern
Kön

(%)

25

Ohälsotal
Ohälsotal är ett nyckeltal som beskriver andelen
sjukskriven tid av disponibel arbetstid.
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2021
25,7
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24,9

2019
30,6
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Förväntad utveckling

Ekonomiska förutsättningar
Under senare tid har vi varje år betonat osäkerheten
i de skatte- och bidragsprognoser vi har att förlita
oss på. När den stora flyktingvågen 2016 kom så
ökade kostnaderna samtidigt som vi blev frikostigt
kompenserade av staten. Sen kom pandemin och
under en tid så såg det väldigt svårt ut för Kommunsverige att klara att hålla en godtagbar resultatnivå. Staten ryckte återigen in och gav frikostiga
bidrag till kommunerna, och när det senare visade
sig att skatteintäkterna inte minskade som befarat
så resulterade det i stora överskott.
Nu står vi återigen inför en stor osäkerhet om
hur kriget i Ukraina kommer att påverka kommunerna. Sannolikt kommer de skatteprognoser från
SKR som vi idag har att förlita oss på att revideras. Sannolikt kommer också kostnaderna att
öka på grund av ökad inflation, ökande räntor för
dotterbolagen och även genom det nya pensionsavtalet som gäller från och med 2023. Om den
ökade inflationen blir beständig så följer sannolikt
också ökade lönekrav.
När vi nu står inför denna tredje utmaning inom
några få år så är frågan om staten kommer att ha
råd med att vara lika frikostig med ökade bidrag
ännu en gång. Då kommunerna under senare år
redovisat rekordresultat så kan man tänka sig att
staten nu kommer att vara betydligt mer restriktiv
vad gäller ökade bidrag till kommunerna.
Som framförts tidigare år så står vi inför en demo
grafiförändring med allt fler äldre och stora framtida
investeringsbehov i dotterbolagen vilket leder till
ökade kostnader i kommunen.
Även om vi påpekat osäkerheten i den framtida
ekonomin för kommunen flera år tidigare så måste
det upprepas igen. De senaste årens goda resultat
innebär dock att vi står bättre rustade än tidigare
för det som komma ska.
Invånardialog, delaktighet och service
2022 är det val till riksdag, region och kommun.
Det kommer givetvis att påverka invånare såväl
som medarbetare och förtroendevalda i kommunen. Flera medarbetare, främst från enheten
gemensamt stöd, arbetar med att förbereda och
administrera valet. Det är ett omfattande arbete
som redan har påbörjats.

I linje med Vision Orsa 2050 fortsätter arbetet
med att utveckla och sätta formen för att skapa
Sveriges bästa invånardialoger. Att kommunens
invånardialoger utvecklas och systematiseras är en
viktig del i att skapa delaktighet bland kommuninvånarna.
Likaså fortsätter arbetet med visionspengen där
den som har förslag på hur Orsa kan utvecklas
och bli bättre kan söka pengar från kommunen
för sitt projekt. Kommunikationsenheten
förstärks för att ännu bättre kunna stötta dessa
projekt kopplade till Vision Orsa 2050.
Etableringen av kommunens nya kontaktcenter
fortsätter och kommer att underlätta kommuninvånarnas kontakt med kommunen. Nästa steg
är att utöka samarbetet med kommunens övriga
verksamheter. Tanken är att kontaktcenter ska ta
över viss ärendehandläggning och information
från verksamheterna efter hand.
Digitaliseringsarbetet intensifieras och fler etjänster och digitala lösningar som underlättar för kommuninvånarna kommer att tas fram. För att kunna
arbeta mer strategiskt med digitaliseringsfrågor
har en digitaliseringsstrategi med tillhörande
riktlinjer tagits fram.
Arbetet med att förbättra barns och ungas livsvillkor och inflytande fortsätter. En reviderad
länsövergripande ungdomsstrategi, Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion, kommer att ligga till
grund för arbetet.
En effektiv organisation med god arbetsmiljö
Flera större systemstöd kommer att upphandlas
och implementeras under året, bland annat ett nytt
ärendehanteringssystem, ledningssystem och ett
digitalt informationssystem för arbetsmiljöarbetet.
Många medarbetare är involverade i upphandling
och implementering av dessa nya system som förväntas bidra till en effektivare organisation.
Miljö- och byggnadsförvaltningen inför ett nytt
ärendehanteringssystem, ByggR, vilket ger förutsättningarna för en fullt ut papperslös handläggning när
alla etjänster och ett digitalt arkiv är på plats. ByggR
planeras att vara i drift under mars 2022.
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En ny lag träder i kraft den 1 januari 2022 då
alla detaljplaner ska upprättas, tillgängliggöras
och behandlas digitalt. För att göra detta möjligt
ansluter sig kommunen via avtal till den nationella
geodataplattformen där Lantmäteriet är datavärd.
Bibliotekets nya samarbete Dalabiblioteken, där
samtliga folkbibliotek går in under ett gemensamt
paraply, inleds under 2022. Samarbetet kommer
att medföra nya tekniska lösningar och ökad
tillgång till litteratur och media.
Från och med 1 januari 2023 blir det en gemensam miljö- och byggnadsnämnd och de båda
bygg nadsnämnderna i Mora och Orsa samt den
gemensamma miljönämnden upphör. Förberedelser
inför denna förändring pågår under 2022.
Arbetsmarknads- och integrationsenheterna går
ihop i en gemensam enhet för att möjliggöra ett
flexiblare arbetssätt med målet att deltagarna ska
komma till jobb eller studier.
Omsorgen fortsätter förstärkas med statsbidrag
som bland annat bidrar till att omsorgspersonal
kan examineras som undersköterskor. Under 2022
ställs omsorgen om till heltid som norm.
Den utredning som påbörjades 2020 av Mora,
Orsa och Älvdalens kommunala bolag Norra
Dalarnas Vatten & Avfall, Nodava, har utmynnat
i att förändrade ägardirektiv kommer att tas fram
före sommaren.
Boende och miljö
Det viktiga arbetet med bostadsförsörjning fortsätter inte minst med det stora projektet gällande
exploatering av Löva Strand.
Kompetensförsörjning och bostadsutveckling är
prioriterade områden och därför pågår ett övergripande kommunikationsarbete för att locka nya
kompetenser och boende till kommunen.
Förberedelser inför byggnationen av äldreboendet
Slipstenen fortgår 2022 med bland annat anbudsförfarande.
Den påbörjade vägutredningen i samverkan med
Besparingsskogen fortsätter under det kommande året
för tydligare roller och ansvar för vägarna i Orsa.
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Arbetet enligt beslutad vatten- och avloppsplan
fortskrider och innebär bland annat utbyggnad av
överföringsledning till Grönklitt, allmän utbyggnad till Löva Strand, Stenberg och Oljonsbyn.
2022 planeras kommunfullmäktige också ta beslut
om lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda
större enskilda vattentäkter.
Arbetet med ett grönare och attraktivare cent rum
är prioriterat under 2022 med fokus på hur framför allt Slipstenstorget kan utvecklas.
Fler projekteringar, byggnationer och renoveringar av kök ska göras (Lillåhems kök, Trimsarvet,
Slipstenen och skolmatsalsmiljöer). Utvecklingen
och förbättringen av köken i kommunens olika verksamheter kommer att bidra till bättre mat lagad från
grunden för elever och boende, och på sikt också
bättre möjligheter till att använda fler lokala råvaror.
Vidare finns det ett fortsatt behov av reparationer,
underhåll och standardhöjning på kommunens
fritidsanläggningar.
Företagsklimat och arbetsmarknad
Kommunen har ett gott näringslivsklimat och
det finns planer på expansion bland annat i Grön
klitt. Det finns ett stort behov av nya detaljplaner
och planresurser måste tillförsäkras för att möta
näringslivets behov.
Samtliga förvaltningar arbetar tillsammans med
näringslivstrategin för att nå målet topp 50 i
Svenskt Näringslivs rankning. Näringslivsrådet
med representanter för Orsa Grönklitt, Orsa
Besparingsskog, Visit Orsa, LRF och Företagarna
är ett viktigt strategiskt bollplank för utveckling i
samverkan.
Barn, unga och lärande
De kommande åren är ökad likvärdighet mellan skolorna prioriterat. Investeringar planeras årsvis för att
förbättra skollokalerna och en ny förskola i Trimsarvet beräknas vara inflyttningsklar i januari 2023.
Gymnasienämnden har fått i uppdrag att se över
möjligheten att öppna ett högskolecentrum i Orsa
för att bidra till att kommuninvånare kan bo kvar
i kommunen och samtidigt studera på distans.
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Gemensamma nämnder
Norra Dalarnas Löneservice
Löneservice ingår i det nya förvaltningsobjektet
SAK – styra, administrera och kommunicera.
Många av objektplanens pågående och kommande
mål kräver stora resurser från verksamheten.
Projektet med införandet av digitalt anställningsavtal fortsätter hela 2022. Vid utgången av året
ska det vara möjligt att själv via mobil rapportera
på ett användarvänligt och effektivt sätt.
Under året tas ett större grepp kring utbildningsinsatser och användarstöd till slutanvändare.
Kommunerna beslutade att löneservice får utöka
bemanningen med 1,5 tjänst från 2022.
Gemensam servicenämnd för it
Både Rättvik, Vansbro och Leksand har visat intresse
för att samverka och samarbeta med it-enheten.
Detta är en möjlighet både resursmässigt och ekonomiskt. Samtalen är precis i sin linda och därför är det
svårt att säga hur utfallet blir. Det är absolut nödvändigt med mer samverkan och samarbete i regionen.

Den finansieringsmodell som itenheten använt
har upplevts vara för dyr. Det har varit nödvändigt att kunna påvisa kostnader som är kopplade
till it för att få en rimlig budget och därmed
förutsättningar att utföra it-enhetens uppdrag.
Det ställs högre krav på informationssäkerhet och
it-säkerhet. Tekniken och kraven på it går väldigt fort
just nu och snabbare kommer det att gå, vilket är
en utmaning inte bara för it-enheten utan även för
verksamheterna.
Gemensam nämnd för social
myndighetsutövning
Verksamheten har inte kunnat genomföra fortbildningsinsatser i den utsträckning som var planerad.
Det finns därför ett uppdämt behov av fortbildning.
En rutin måste tas fram i samverkan med LSS
verksamheterna för att förbättra uppföljningar inom
LSS.
Eftersläpningar i uppföljningarna kommer att
hanteras inom befintlig budget 2022. Det innebär
risk för att rättssäkerheten inom övrig verksamhet
inte kan öka i den omfattning som är nödvändig.

Förvaltningsberättelse
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Gemensam gymnasienämnd
Utbildningsdepartementet har pausat utredningen
gällande landets riksidrottsgymnasier, RIG, och
nationell idrottsutbildning, NIU. Processen fortsätter som vanligt kring ansökan om utbildningar i
väntan på att utredningen tas upp igen. Till läsåret
2022/2023 har gymnasienämnden beviljats fyra
årsplatser till NIU, skidskytte.
Mora gymnasium har en relativt hög andel lärare
som är behöriga men kompetensbristen kommer
att göra sig gällande. Gymnasienämnden behöver
ligga i framkant när det gäller god arbetsmiljö, för
att behålla våra nuvarande lärare, men även för att
attrahera nya lärare. Gymnasiets lokaler, framför
allt huvudbyggnaden, är inte ändamålsenliga eller
anpassade till dagens pedagogik, vilket förstås
påverkar arbetsmiljön.
Antalet elever i gymnasiet ökar de närmaste åren.
Det finns ett högt söktryck på många yrkesutbildningar och det är en utmaning att få till fler
platser på programmen. Fler APL-platser behövs
(arbetsplatsförlagt lärande). Kommunerna, företagen och näringslivet är viktiga samarbetspartners
för att möta utmaningen.
Det pågår flera strategiska arbeten på förvaltningen för att öka kännedomen om vuxenutbildningen, skapa forum för att fånga upp kompetensbehov samt utveckla kombinationsutbildningar
för elever som går på sfi och svenska för invandrare med olika yrkesutbildningar.
Gymnasienämnden har också fått i uppdrag att
utreda möjligheten att öppna ett högskolecentrum
i Orsa.
Överförmyndare i samverkan
Överförmynderiindex talar om hur ofta verksamheten säger nej och därmed inte får ta beslut på
delegation utan måste vända sig till den enskilda
överförmyndaren. Lågt värde indikerar att man
”följer minsta motståndets lag” i stället för att
göra en grundlig utredning innan man kommer
till beslut. Även utan statistik kan vi konstatera att
Överförmyndare i samverkan tillhör den senare
kategorin. Vi kommer att kunna lämna in denna
statistik under nästkommande år.
Även om aktutvecklingen (antalet huvudmän) inte
ökar så ändrar sig uppdragen i sin komplexitet.
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Huvudmännen idag ställer mycket högre krav
på både ställföreträdaren i uppdraget och på
tjänstemannen i handläggningen. Det tar längre
tid än tidigare att hitta en tillräckligt kompetent
ställföreträdare.
Språktolknämnden i Dalarna
Flyktingströmmar är mycket svåra att beräkna
och osäkerheten är därför stor. Flyktingströmmar
påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens
verksamhet då det kan leda till stora förändringar
vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk.
BRAND, Brandkåren Norra Dalarna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, släpper nya regelverk inom flera områden
som påverkar Brandkåren Norra Dalarna.
Personalomsättningen i räddningspersonal i
beredskap, RIB, är hög. För hela riket är den 10
procent. För BRAND skulle det ge ett utbildningsbehov på cirka 20 brandmän per år. Det är
även framöver svårt att rekrytera RIBpersonal
på mindre orter. Området kring Idre växer explosionsartat och fortsätter att göra så de kommande
åren. Det innebär att beredskapsbehovet där ökar.
Vi står inför såväl ökade lönekostnader som ökade
utbildningskostnader och ökade investeringskostnader i den närmaste framtiden.

Bolagen
Orsabostäder AB
Orsabostäder AB har ett stort underhållsbehov på
sina fastigheter. För att klara ekonomin och se till
att hyresgästerna kan bo kvar, samt för att säkra en
hållbar förvaltning måste bolaget arbeta med innovativa lösningar vid renoveringar. Det måste finnas
långsiktiga skötsel- och underhållsplaner för varje
fastighet och hyresutvecklingen måste minst motsvara bolagets kostnadsökningar för bland annat
va och fjärrvärme. Bolaget ser ingen avmattning
men inte heller någon ökning av efterfrågan på
hyresrätter.
Orsa lokaler AB
Det nya särskilda boendet Slipstenen kommer att ta
kraft och tid från förvaltningen vilket gör att arbetet måste effektiviseras. Projektet beräknas vara
klart under 2024. Pandemin har gjort att samhället
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ändrat sitt beteende och arbetssätt och påskyndat
utvecklingen av digitala hjälpmedel. Troligtvis
kommer bolaget att få ett överskott på kontors- och
affärslokaler. Orsa och Mora kommun har beslutat
att slå ihop vissa gemensamma verksamheter vilket
också kommer att påverka lokalbehovet framöver.
Orsa Vatten och Avfall AB
För att använda bolagets resurser och va- kollektivets (de som är anslutna till vatten och avlopp)
pengar på ett så effektivt sätt som möjligt behöver en gemensam va-planering och va-strategi etableras. Ett tydligt samarbete mellan kommunerna,
bolag och politiken är viktigt. Va-försörjningen i
Orsa kommun är ovanlig då det finns flera stora
vattenledningsföreningar och gemensamhetsanläggningar. Det innebär både utmaningar och
möjligheter att lösa allmän va-försörjning. Några av
utmaningarna är:
y va-anläggningen är gammal och ofta byggd
efter andra krav än dagens
y klimatförändringar gör skyfall mer vanligt
förekommande vilket kan överbelasta dag- och
spillvattennätet
y nya krav avseende återföring av näringsämnen
från slam
y nya krav avseende dimensionering av reningsverk
y skydd av vattentillgångar från andra intressenter
(gruvindustri, skogsindustri, jordbruk med flera)
y finansiering.

En förändring i insamlingssystemen kommer troligtvis att ske. Insamling av förpackningar föreslås i huvudsak ske fastighetsnära inom några år.
Det kommer med all sannolikhet att påverka även
insamlingen av mat- och restavfall. Kommunen
kommer sannolikt att lämna yttrande kring denna
fråga under 2022.
Under 2022 kommer den särskilda insamlingen
av returpapper att driftsättas enligt det nya
insamlingsansvaret. Bolaget kommer att fortsätta
arbetet för att öka materialåtervinningen, öka
mängderna till återbruk och få verksamheter och
hushåll att minska avfallsmängderna. Uppföljning
av återbruksavtal slutförs under 2022.
2023 kommer Sveriges kommuner att bli ansvariga
för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som
inte har producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Idag tar bolaget emot en mindre mängd men 2023
kan man inte neka större mängder. Detta kommer
att belasta taxekollektivet, det vill säga dem som
betalar taxor för att få avfallet omhändertaget.
Nodava
För att förbättra kapaciteten att möta kommande
utmaningar kommer en ny organisationsstruktur
att införas från och med den 1 juni 2022.
Både avfalls- och va-branschen förutspår ett än
mer digitaliserat samhälle som möjliggör för
människor att bosätta sig på ett ställe och arbeta
på distans. Nodava fortsätter att digitalisera och
införa nya arbetssätt samt nya sätt att tänka i
syfte att utveckla verksamheten. Automatisering
är en annan trend som båda branscherna och
arbetsgivarorganisationen förutspår. Hemsidan
ska utvecklas för etjänster, digitala formulär och
guider för att abonnenter i större utsträckning ska
kunna hantera sina ärenden och hämta information på webbplatsen. Verksamhetsplanering och
internkontrollplan ska flyttas in i ett molnbaserat
styrnings- och ledningsverktyg.

Förvaltningsberättelse
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Räkenskaper

Resultaträkning 2021
(tkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Uppskjuten skatt
Årets resultat
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1
2
3
4
5
6
7

Kommunen
2021
97 422
– 532 748
– 14 051
– 449 377
312 006
162 738
25 367
8 135
– 673
32 829
0
0
32 829

2020

91 787
– 503 174
– 13 563
– 424 950
293 717
162 189
30 956
803
– 1 068
30 691
0
0
30 691

Koncernen
2021
190 580
– 585 496
– 37 654
– 432 570
312 006
162 738
42 174
7 836
– 4 450
45 560
0
– 2 064
43 496

2020

174 450
– 547 775
– 36 094
– 409 419
293 717
162 189
46 487
508
– 5 632
41 363
0
– 1 023
40 340
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Balansräkning
(tkr)
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram, ledningsrätter
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

8

0

0

318

349

9
10
11
12

175 541
12 142
0
96 078
283 761

169 026
11 644
0
95 781
276 451

715 919
24 894
51 022
10 366
802 519

698 031
24 643
32 057
10 036
765 116

0
6 438
55 317
60 161
41 468
163 384

0
5 599
58 836
44 853
42 150
151 438

178
6 438
55 082
60 161
42 305
164 164

0
5 599
59 015
44 853
43 837
153 304

447 145

427 889

966 683

918 420

32 829
0
35 000
241 570
309 399

30 691
12 034
35 000
198 845
276 570

43 497
0
35 000
308 092
386 589

40 340
12 034
35 000
255 719
343 093

13
14
15
16

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Byte av redovisningsprincip anslutningsavgifter
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

17

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

18
19

39 865
0
39 865

33 561
0
33 561

40 610
15 070
55 680

34 332
13 102
47 434

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

20
21

10 598
87 283
97 881

11 835
105 923
117 758

424 776
99 638
524 414

422 161
105 732
527 893

447 145

427 889

966 683

918 420

400
– 400

400
– 400

142 640
– 142 640

142 640
– 142 640

146 418

146 462

146 418

146 462

410 391
556 809

411 136
557 598

18 208
164 626

18 898
165 360

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

22
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Kassaflödesrapport
(tkr)
Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

Kommunen
2021

2020

Koncernen
2021

2020

32 829
19 149

30 691
18 886

43 496
45 099

40 340
43 190

51 978

49 577

88 595

83 530

3 519
0
– 18 641
– 839
– 15 308
20 709

– 11 642
0
12 936
152
– 12 226
38 797

3 933
– 178
– 6 094
– 839
– 15 308
70 109

– 14 233
0
6 559
152
– 12 226
63 782

26
27
28
29
30

0
– 21 095
0
0
– 15
– 21 110

0
– 23 601
330
0
– 142
– 23 413

0
– 71 618
0
89
– 15
– 71 544

0
– 86 402
10 424
850
– 142
– 75 270

31

0
0
– 281
0
0
0
0
– 281

0
0
1 400
0
0
0
0
1 400

0
0
– 314
217
0
0
0
– 97

25 000
0
1 380
2 669
0
0
0
29 049

Årets kassaflöde
Varav Orsa kommun
Varav koncernvalutakonto Orsabostäder AB
Varav koncernvalutakonto Orsa Lokaler AB
Varav koncernvalutakonto Orsa Vatten och Avfall AB

– 682
8 806
– 3 675
– 1 579
– 4 234

16 784
4 651
1 552
5 565
5 016

– 1 532

17 561

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

42 150
41 468
– 682

25 366
42 150
16 784

43 837
42 305
– 1 532

26 276
43 837
17 561

23

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Ökning/minskning exploateringsfastigheter
Ökning/minskning kortfristiga placeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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
Återbetalning av lån
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Ökning/minskning av långfristiga periodiseringar
Nyemission
Erhållen medfinansiering
Finansiella leasingavtal
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

38
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Noter
(tkr)
1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och kostnadsersättningar från staten
Bidrag och gåvor från privata aktörer
EU-bidrag
Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter
Realisationsvinster på anläggningstillgångar
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader
Pensionskostnader
Köp av verksamhet
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader
Lämnade bidrag
Total kostnad för räkenskapsrevision
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna
Inköp av material och varor
Inköp av tjänster
Realisationsförluster och utrangeringar
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter
Skatt
Övriga verksamhetskostnader
Summa
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal (alla, oavsett löptid)
Avgifter
- med förfall inom 1 år
- med förfall inom 1-5 år
- med förfall senare är 5 år
Summa
3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. Avskrivningarna
beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Den procentuella avskrivningen per år uppgår till Immateriella
anläggningstillgångar 20 %, Inventarier 10-33 % , Byggnader
2-10 % i kommunen och 1-10 % i koncernen.
Årets avskrivningar

2021

2020

2021

2020

4 339
22 206
6 269
49 096
1 236
0
499
12 628
905
244
0
97 422

2 808
21 587
6 566
47 487
1 365
0
664
10 615
660
35
0
91 787

95 617
22 206
6 269
49 096
1 236
0
2 290
12 628
905
333
0
190 580

84 777
21 587
6 566
47 487
1 365
0
664
10 615
660
729
0
174 450

– 276 920
– 28 194
– 104 726
– 55 587
– 20 548
– 155
– 55
– 14 302
– 14 982
0
0

– 266 556
– 26 734
– 95 716
– 45 997
– 19 613
– 160
– 60
– 15 958
– 14 169
– 809
– 175

– 283 834
– 27 852
– 95 716
– 83 273
– 19 613
– 240
– 60

– 17 334
– 532 748

– 17 287
– 503 174

– 240 886
– 29 157
– 104 726
– 100 502
– 20 548
– 319
– 217
– 14 608
– 28 276
0
0
– 557
– 46 474
– 585 496

– 37 247
– 547 775

63
4
0
67

46
21
0
67

106
4
0
110

149
64
0
213

– 14 051

– 13 563

– 37 654

– 36 094

Räkenskaper
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(tkr)

2021

2020

2021

2020

4 Skatteintäkter
Egna skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar
Prognos för slutavräkning
Summa

312 006
302 978
9 028
312 006

293 717
300 351
– 6 634
293 717

312 006
302 978
9 028
312 006

293 717
300 351
– 6 634
293 717

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

140 837
– 3 545
21 164
4 282
162 738

132 121
– 2 997
17 764
15 301
162 189

140 837
– 3 545
21 164
4 282
162 738

132 121
– 2 997
17 764
15 301
162 189

6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier
Ränteintäkter bank
Vinst vid försäljning av aktier Grönklittsgruppen AB
Övriga ränteintäkter
Borgensavgifter
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument
Övriga finansiella intäkter
Summa

7
3
7 586
150
326
15
48
8 135

0
121
0
57
326
148
151
803

7
16
7 586
162
0
15
50
7 836

0
121
0
87
0
0
300
508

7 Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån
Övriga räntekostnader
Bankavgifter
Dröjsmålsräntor
Ränta på pensionsmedel
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument
Övriga finansiella kostnader
Summa

0
0
– 131
–5
– 473
0
0
– 48
– 16
– 673

0
0
– 131
–3
– 633
0
– 276
0
– 25
– 1 068

– 3 779
3
– 131
–6
– 473
0
0
– 48
– 16
– 4 450

– 4 564
– 326
– 131
–3
– 307
0
– 276
0
– 25
– 5 632
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(tkr)

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

8 Dataprogram, ledningsrätter
Avskrivningstid 5 år
Anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Omfördelning pågående nyanläggning
Ackumulerat anskaffningsvärde

0
0
0
0

0
0
0
0

1 696
0
0
1 696

1 696
0
0
1 696

Ackumulerade avskrivningar 1 januari
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider (genomsnittliga år)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 347
31
1 378
318

1 266
81
1 347
349

267 474
16 716
0
0
0
0
284 190

249 718
19 771
0
– 1 580
– 435
0
267 474

961 919
44 363
0
– 602
0
6 206
1 011 886

906 788
45 864
0
– 3 473
– 435
11 721
960 465

98 448
10 201

264 040
32 136
0
– 209
0
295 967
715 919

233 686
30 448
0
– 1 427
– 273
262 434
698 031

26 946
521 998
166 038
937
715 919

26 170
410 819
158 964
102 078
698 031

9 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
Ackumulerade avskrivningar 1 januari
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar på årets avyttring
Ackumulerade avskrivningar på årets korrigering
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider (genomsnittliga år)

0
0
108 649
175 541
25,8

90 091
9 677
0
– 1 047
– 273
98 448
169 026
26,3

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

572
7 994
166 038
937
175 541

572
8 068
159 377
1 009
169 026
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(tkr)

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

10 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

70 537
4 379
– 1 515
0
0
73 401

68 604
3 829
0
– 486
– 1 410
0
70 537

98 282
5 228
0
– 2 012
0
484
101 982

94 574
5 106
0
– 486
– 1 410
497
98 281

73 639
5 430
0
– 1 981
0
77 088
24 894

68 738
5 775
0
– 210
– 665
73 638
24 643

Ackumulerade avskrivningar 1 januari
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar på årets avyttring
Ackumulerade avskrivningar på årets korrigeringar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider (genomsnittliga år)

– 1 484
0
61 259
12 142
6,3

55 614
4 154
0
– 210
– 665
58 893
11 644
6,7

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

958
8 049
2 576
400
159
12 142

1 264
8 308
1 460
400
212
11 644

9 610
11 475
3 119
531
159
24 894

10 065
11 491
2 164
711
212
24 643

11 Pågående nyanläggning
Ingående nedlagda kostnader
Årets nedlagda kostnader
Omfördelning
Omfördelning, kostnadsförda
Erhållen medfinansiering
Utgående nedlagda kostnader

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

32 057
24 135
– 6 697
1 527
0
51 022

18 957
35 431
– 12 237
0
– 10 094
32 057

35 393
39 448
12 000
158
10
210
170
94
118
87 601

35 393
39 448
12 000
158
10
210
170
94
102
87 585

0
0
0
158
10
210
170
94
618
1 260

0
0
0
158
10
210
170
94
602
1 244

12 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Orsabostäder AB
Orsa Lokaler AB
Orsa Vatten och Avfall AB
Oreälvens Kraft AB
Dalarna Holding AB
Visit Dalarna AB
Inlandsbanan AB
Dalhalla Förvaltning AB
Diverse övriga aktier
Summa
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Andelar
Inlandsbanekommunerna ek för
Kommuninvest
Övriga andelar
Summa

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

30
3 540
26
3 596

30
3 540
26
3 596

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

30
3 540
74
3 644

30
3 540
74
3 644

Lån till Orsa SK multiskidbana
4 600
4 600
4 600
4 600
Kortfristig del av lån till Orsa SK
– 400
0
– 400
0
Kommuninvest förlagslån
681
0
681
0
Övriga långfristiga fordringar
0
0
581
548
Summa
4 881
4 600
5 462
5 148
Summa
96 078
95 781
10 366
10 036
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 2021-12-31 till 6 812 tkr varav särskild insats 3 260 tkr.

(tkr)

13 Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter
Summa

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

6 438
6 438

5 599
5 599

6 438
6 438

5 599
5 599

423
147
4 376
– 32
8 604
8 762
42
32 412
3 541
0
782
59 015

12 649
32 204
44 853

14 Fordringar
Barnomsorgsavgifter
Äldreomsorgsavgifter
Allmändebitering
Värdereglering osäkra kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Varav fordringar på Migrationsverket
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar hos staten
Mervärdesskatt
Kortfristig del av lån till Orsa SK
Diverse kortfristiga fordringar
Summa

458
101
4 380
– 34
10 658
8 128
0

423
147
3 183
– 32
11 251
8 356
42

26 201
4 250
400
775
55 317

32 412
3 093
0
3
58 836

458
101
2 896
– 73
2 055
8 128
0
0
26 206
4 250
400
10 661
55 082

15 Kortfristiga placeringar
Aktier Grönklittsgruppen AB
Kortfristig placering
Summa

5
60 156
60 161

12 649
32 204
44 853

5
60 156
60 161
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(tkr)

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

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

39
4
29 050
255
463
250
– 744
5 432
6 719
41 468

34
4
20 450
256
261
250
2 931
7 011
10 953
42 150

39
4
29 050
307
463
1 035
– 744
5 432
6 719
42 305

34
4
20 450
1 158
261
1 035
2931
7 011
10 953
43 837

17 Eget kapital
Årets resultat
Byte av redovisningsprincip anslutningsavgifter
Resultatutjämningsreserv
Ökning av resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

32 829
0
35 000
0
241 570
309 399

30 691
12 034
15 000
20 000
198 845
276 570

43 497
0
35 000
0
308 092
386 589

40 340
12 034
15 000
20 000
255 719
343 093

33 561
3 700
– 860
429
1 381
423
0
1 231
39 865

29 091

3 597
873
33 561

34 332
3 700
– 841
429
1 381
378
0
1 231
40 610

29 862
0
0
0
0
0
3 597
873
34 332

0
0

0
0

99%

98%

0
0
0
0

0
0
0
0

– 570
13 998
1 642
15 070

– 125
12 043
1 184
13 102

18 Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt
Nyintjänad pension
Årets utbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Förändring av avsättning pensioner under år 2020
Förändring löneskatt
Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän
Aktualiseringsgrad
19 Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller
skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i
följande uppskjutna skattefordringar och -skulder
Fordran för kostnad avdragsgill
kommande år
Skuld temporär skillnad byggnader
Skuld obeskattade reserver
Summa
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(tkr)

20 Långfristiga skulder
Nordea
Skulder till kreditinstitut koncern Orsa Vatten
Skulder till kreditinstitut koncern Orsabostäder
Skulder till kreditinstitut koncern Orsa Lokaler
Periodiserade anslutningsavgifter Orsa Vatten
Skuld gatukostnadsersättning
Skuld anläggningar/anslutningsavgifter
Varav anslutningsavgift stadsnät
Skuld investeringsbidrag
Ackumulerad upplösning investeringsbidrag
Varav upplösning anslutningsavgift stadsnät
Övriga långfristiga skulder
Summa

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

–
–
–
–
7 000
19 765
17 279
5 278
– 21 445
– 16 079
0
10 598

–
–
–
–
7 000
19 765
17 279
5 278
– 20 208
– 15 679
0
11 835

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

140 000
108 600
145 000
20 578
7 000
19 765
17 279
5 278
– 21 445
– 16 079
0
424 776

140 000
108 600
145 000
0
7 000
19 765
17 279
5 278
– 20 208
– 3 645
16 726
422 161

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

0,65
3,9
10 000
32 000
98 000

0,64
4,6
21 000
20 000
99 000

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

1,40
1,7
20 000
68 600
20 000

1,80
2,8
20 000
68 600
20 000

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

1,10
2,4
43 000
42 000
60 000

1,40
3,4
32 000
53 000
60 000

468
734

1 215
1 849

Derivatinstrument
Avtal om en så kallad ränteswap används av Orsabostäder AB
och Orsa Lokaler AB för räntebindning och skyddar bolaget mot
ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolagen en fast
ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i
posten finansiella kostnader och räntor på lån.
Ränteswapar Orsabostäder AB
Ränteswapar Orsa Lokaler AB
Värdet motsvarar den kostnad som skulle uppstå om bolaget
förtidsinlöste de framtida räntesäkringarna på balansdagen.

Räkenskaper
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(tkr)

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

21 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Pensionsskuld, individuell del
Semester- och ferielöneskuld
Löneskuld december
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Förutbetalda skatteintäkter
Källskatt och löneavdrag
Momsskuld
Koncernvalutakonto koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

13 297
8 469
15 782
3 796
20 473
7 062
0
4 501
0
12 151
1 752
87 283

14 725
8 415
15 311
3 910
21 195
6 404
9 596
4 896
0
20 895
576
105 923

23 478
8 469
16 696
3 796
27 177
10 788
0
5 104
987
0
3 143
99 638

20 676
8 415
16 257
3 910
23 998
6 833
9 596
5 205
699
0
10 143
105 732

22 Ansvarsförbindelser
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt
Årets utbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Förändring löneskatt
Summa anvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt

146 462
– 6 761
2 042
3 301
1 382
–8
146 418

148 092
– 7 008

148 092
– 7 008

146 462

146 462
– 6 761
2 042
3 301
1 382
–8
146 418

146 462

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

393 600
10 869
5 922
410 391

393 600
11 614
5 922
411 136

–
10 869
7 339
18 208

–
11 614
7 284
18 898

556 809
557 598
164 626
165 360
Summa
Orsa kommun har i mars 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommun
invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ian
språktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Orsa kom
muns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 436 612 068 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 443 424 025 kronor.
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(tkr)

23 Ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsatt till pensioner
Ränta på pensionsavsättning (inklusive löneskatt)
Utrangering/reaförlust
Realisationsvinster vid försäljning av diverse anläggningstillgångar
Korrigering och utrangering av diverse anläggningstillgångar
Upplösning av investeringsbidrag
Ändring av redovisningsprincip anslutningsavgifter
Förändring av obeskattade reserver
Förändring av uppskjuten skatt
Summa

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

14 051
5 716
588
0
30
0
– 1 236
0
0
0
19 149

13 563
3 684
787
0
0
1 984
– 13 166
12 034
0
0
18 886

37 597
5 690
588
0
– 59
398
– 1 236
0
611
1 510
45 099

36 094
3 749
787
1 167
– 850
2 352
– 13 166
12 034
398
625
43 190

24 Exploateringsfastigheter
Försäljning av exploateringsfastigheter
Exploatering
Summa

50
– 889
– 839

175
– 23
152

50
– 889
– 839

175
– 23
152

25 Kortfristiga placeringar
Avyttring kortfristiga placeringar
Anskaffning kortfristiga placeringar
Värdereglering kortfristiga placeringar
Summa

12 644
– 28 000
48
– 15 308

3 000
– 15 000
– 226
– 12 226

12 644
– 28 000
48
– 15 308

3 000
– 15 000
– 226
– 12 226

0
0

0
0

0
0

0
0

– 21 095
– 21 095

– 23 601
– 23 601

– 71 618
– 71 618

– 86 402
– 86 402

28 Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar
Anläggnings- och anslutningsavgifter
Investeringsbidrag
Summa

0
0
0

330
0
330

0
0
0

330
10 094
10 424

29 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Diverse mindre avyttringar
Summa

0
0

0
0

89
89

850
850

0
– 15
– 15

– 140
–2
– 142

0
– 15
– 15

– 140
–2
– 142

0
0

0
0

0
0

25 000
25 000

26 Investering i immateriella anläggningstillgångar
Anskaffning enligt investeringsredovisningen
Summa
27 Investering i materiella anläggningstillgångar
Anskaffning enligt investeringsredovisningen
Summa

30 Investering i finansiella tillgångar
Aktieägartillskott Oreälvens Kraft
Värdereglering finansiella tillgångar
Summa
31 Nyupptagna lån
Nyupptagna lån koncern Orsa Vatten och Avfall AB
Summa

Räkenskaper
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(tkr)

Kommunen
2021-12-31 2020-12-31

32 Långfristiga fordringar
Medlemsinsats Kommuninvest
Kommuninvest förlagslån återbetalning
Lån till Orsa SK multiskidbana
Andra långfristiga fordringar
Summa

48

Räkenskaper

– 681
0
400
0
– 281

0
1 000
400
0
1 400

Koncernen
2021-12-31 2020-12-31

– 681
0
400
– 33
– 314

1 000
400
– 20
1 380
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Redovisningsmodell

I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas 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 kost
nader och visar hur årets resultat samt förändringen
av eget kapital har uppkommit. Förändringen
kan också erhållas genom att jämföra eget kapital
mellan två redovisningsår. År 2020 var dock för
ändringen av eget kapital större än årets resultat.
Det beror på en förändring av redovisningsprincip
och att effekten av bytet har bokförts direkt mot
eget kapital och inte via resultaträkningen.

I balansräkningen redovisas kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas
hur kommunens 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. Anläggningstillgångar 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 kort
fristiga skulder beroende på löptid. Eget kapital är
differensen mellan tillgångar och skulder.

Kassaflödesrapporten ger upplysning om hur
medel har tillförts och använts. Ett positivt saldo
på kassaflödesrapporten innebär således att en del
av de tillförda medlen har använts till att förstärka
likviditeten.
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Redovisningsprinciper 2021

Kommunen följer kommunal bokförings- och
redovisningslag samt de rekommendationer som
Rådet för kommunal redovisning (RKR) utfärdat vad gäller redovisningen. Undantaget är redo
visning av finansiell leasing.
I noterna till resultaträkningen lämnas upplysning
om ej uppsägningsbara operationella leasingavtal.
Några leasingobjekt är att betrakta som finansiell
leasing enligt RKR R5. Nedan lämnas upplysningar om dessa avtal. Finansiella leasingavtal med
en avtalstid överstigande tre år:
Avgifter (tkr)

2021

2020

– med förfall inom 1 år
– med förfall inom 1–5 år
– med förfall senare än 5 år

660
1 327
0

957
1 333
0

Det totala finansiella leasingbeloppet bedöms vara
mycket lågt i förhållande till den totala balans
omslutningen (cirka 0,5 procent) och skulle sanno
likt inte påverka en ekonomisk bedömning av
kommunens ställning.
Kommunalskatten har periodiserats enligt
rekommendation nummer R2 från RKR. Det
innebär att kommunen i bokslutet för år 2021 har
bokfört den definitiva slutavräkningen för 2020
samt en preliminär slutavräkning för år 2021. Den
preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR) decemberprognos.
Kommunen följer RKR R2 vad gäller avgift eller
bidrag till anläggningstillgångar.
Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av beräknade, procentuella personalomkostnadspålägg i
samband med löneredovisningen enligt SKR:s
rekommenderade nivå.
50

Avsättningar och ansvarsförbindelser redovisas
enligt RKR R9.
Pensionsskulden har beräknats av Skandikon
enligt RKR:s rekommendation R10. Pensions
åtaganden 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.
Semesterlöneskulden avser intjänade men ej
uttagna semesterdagar. Skuld för okompenserad
övertid har också beräknats och bokförts per den
sista december.
Tillsammans med skuld till timanställda med
mera för arbete som utförts i december 2021 och
upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöne
skulden och skuld för okompenserad övertid som
en kortfristig skuld.
Kommunen följer RKR R4 för redovisning av
materiella anläggningstillgångar. Anläggnings
tillgång bedöms en tillgång vara när anskaffningsvärdet uppgår till ett basbelopp (för närvarande 47,6
tkr) och den är avsedd för stadigvarande bruk eller
innehav.
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
ha varaktigt förändrats görs en justering av det
bokförda värdet. För tillgångar i form av konst
och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
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Internräntan har beräknats med 1,25 procent på
tillgångarnas bokförda värde enligt SKR:s rekommendation.

Kommunen följer i allt väsentligt RKR R13 kassa
flödesanalys och RKR R14 drift- och investerings
redovisning.

Komponentindelning av materiella anläggnings
tillgångar 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 utifrån att
anläggningen inte längre används, alternativt nyttjas
som det var tänkt från början.

Från och med 2020 följer kommunen RKR R15
avseende förvaltningsberättelse i stora drag. Arbetet med att anpassa förvaltningsberättelsen till den
nya rekommendationen pågår fortlöpande.

Prövning av om återföring av tidigare nedskrivning är motiverad genomförs vid upprättande av
årsredovisning enligt RKR R6. Om återföring är
motiverad görs en beräkning av tillgångens värde
och återföringen redovisas i resultaträkningen.
Redovisning av finansiella tillgångar och skul
der följer RKR R7.
Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar från och med 2009.
Osäkra fordringar, det vill säga kundfordringar
äldre än 6 månader, har värdereglerats.

Under år 2020 har byte av redovisningsprincip
tillämpats enligt RKR R12. Bytet avsåg redovisning
av anslutningsavgifter som från och med 2020
redovisas enligt RKR R2.
Kommunen följer RKR R16 om sammanställda
räkenskaper. Den sammanställda redovisningen
för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Transaktioner och
mellanhavanden mellan kommunen och dotter
företagen 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. Kommunen äger Oreälvens kraft till 35 procent men inflytandet beräknas
inte vara så stort att kommunens del av företaget ska
konsolideras.
Från och med år 2020 konsolideras inte längre
Nodava AB och Brandkåren Norra Dalarna enligt
undantagsregler i RKR R16.

Redovisningsprinciper
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Driftredovisning 2021 Orsa kommun
Belopp i tkr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Utskott för Strategi
Utskott för Samhälle
Utskott för Lärande
Utskott för Omsorg
Miljönämnd
Byggnadsnämnd

Utfall
Utfall
Intäkter Kostnader

2021
Budget
Budget
Intäkter Kostnader

Avvikelse
Netto

Utfall
Netto

2020
Utfall
Netto

0
2 400
12 961
24 192
21 760
38 000
13 457
1 598

– 2 362
– 30 935
– 33 384
– 68 298
– 185 366
– 205 405
– 15 037
– 6 602

0
1 942
12 634
19 486
15 359
25 394
13 137
1 600

– 2 694
– 31 157
– 33 156
– 64 939
– 184 864
– 188 696
– 15 043
– 6 012

332
680
99
1 347
5 899
– 4 103
326
– 592

– 2 362
– 28 535
– 20 423
– 44 106
– 163 606
– 167 405
– 1 580
– 5 004

– 2 134
– 27 320
– 17 996
– 41 903
– 162 551
– 161 079
– 1 960
– 4 091

Summa styrelse/ nämnder

114 368

– 547 389

89 552

– 526 561

3 988

– 433 021

– 419 034

Finansiering

548 834

– 82 984

551 012

– 99 975

14 813

465 850

449 725

Summa

663 202

– 630 373

640 564

– 626 536

18 801

32 829

30 691

Totalt
anslag

Utfall

Avvikelse

2020
Utfall

744
400
24 450
18 351
3 700
2 500
1 500
1 688
688
0
2 477
32 259

0
200
17 281
8 912
5 586
1 894
1 161
1 720
1 147
0
889
21 984

744
200
7 169
9 439
– 1 886
606
340
– 32
– 459
0
1 588
10 275

156
0
19 449
12 725
4 955
2 584
1 744
1 412
1 345
0
23
23 624

Kommentar: Inga tilläggsanslag har tilldelats under året.

Investeringsredovisning 2021 Orsa kommun
(tkr)
Anslag Ombudge
terat
Kommunstyrelse
Utskott för Strategi
Utskott för Samhälle
Varav stadsnät
Varav gator samt gatubelysning
Utskott för Lärande
Varav IT
Utskott för Omsorg
Varav fordon
Miljönämnd
Exploateringsfastighet
Summa

0
400
18 100
12 000
3 700
2 500
1 500
1 000
0
0
1 500
23 500

744
0
6 350
6 350
0
0
0
688
688
0
977
8 759

2021-12-31 pågick följande större projekt:

Stadsnät
Exploatering Lisselhed
Samförläggning VA
och vägbelysning

52

Totalt
anslag

Upparb
utgift

73 901
25 060

117 014
5 169

9 100

11 511

2021
Tilläggs
anslag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Bilaga

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

Utfall

2021
Budget

2020
Utfall

2019
Utfall

Avvikelse

334
357
725
7
561
378
2 362

511
377
750
0
651
405
2 694

177
20
25
–7
90
27
332

300
357
649
1
436
391
2 134
454

343
377
630
73
542
392
2 357
481

Utfall

2021
Budget

Avvikelse

2020
Utfall

2019
Utfall

7 983
4 507
9 485
4 887
2 517
1 603
2 060
28 535

6 203
3 297
11 629
4 752
2 764
1 426
2 441
29 215

– 1 780
– 1 210
2 144
– 135
247
– 177
381
680

7 604
4 837
8 896
4 466
2 819
1 543
1 992
27 320
1 225

8 831
5 671
8 394
4 570
2 346
1 435
1 917
27 493
– 1 442

Utfall

2021
Budget

Avvikelse

2020
Utfall

2019
Utfall

7

0

–7

1

1

2 992
6 810
5 298
1 764
3 552
20 423

3 017
6 619
5 619
1 593
3 674
20 522

25
– 191
321
– 171
122
99

3 140
6 026
4 493
1 923
2 413
17 996
1 871

2 383
5 963
4 372
2 741
3 586
19 046
– 416

Ekonomisk översikt Kommunstyrelse
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Politisk verksamhet
varav medel till kommunstyrelsens förfogande
Kommunchef
Ekonomi
Personal
Löneservice
Kommunikation
Summa
Budgetavvikelse

Ekonomisk översikt Utskott för strategi
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för strategi
Verksamhetsområdeschef
service och utveckling
Gemensamt stöd
Administrativt stöd
Utredning och utveckling
Kostenhet
Summa
Budgetavvikelse

55

32 Årsredovisning 2021 - OK KS 2022/00048-3 Årsredovisning 2021 : Årsredovisning 2021

Ekonomisk översikt Utskott för samhälle
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för samhälle
Verksamhetsområdeschef samhälle
Näringsliv
Integration
Arbetsmarknad
Infrastruktur
Skog och mark
Fastighet
Kultur och bibliotek
Fritid
Summa
Budgetavvikelse

Utfall

2021
Budget

Avvikelse

66
2 010
3 348
– 548
5 763
13 857
– 291
995
6 515
12 391
44 106

70
1 959
4 049
– 400
5 908
14 957
570
1 220
6 808
10 312
45 453

4
– 51
701
148
145
1 100
861
225
293
– 2 079
1 347

Utfall

2021
Budget

Avvikelse

114
4 638
33 439
78 600
2 240
39 159
99
5 217
100
163 606
0
163 606

120
4 666
34 106
80 118
1 400
41 976
0
5 380
1 739
169 505
0
169 505

6
28
667
1 518
– 840
2 817
– 99
163
1 639
5 899
0
5 899

2020
Utfall

2019
Utfall

66
1 973
2 242
– 336
6 083
13 644
– 410
2 015
6 136
10 490
41 903
2 611

66
2 384
3 737
– 5 033
6 138
16 823
579
1 510
6 894
10 288
43 386
– 582

2020
Utfall

2019
Utfall

88
4 596
32 527
78 950
1 421
39 496
75
5 298
100
162 551
0
162 551
2 778

131
4 464
33 261
78 840
1 674
42 530
0
4 587
300
165 787
– 373
165 414
– 5 124

Ekonomisk översikt Utskott för lärande
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för lärande
Musikskola
Förskola
Grundskola/fritids
Grundsärskola
Gymnasieskola
Insatser barn och unga
Administration
Ej fördelade medel
Summa utbildningsverksamhet
Flyktingmottagning
Summa totalt
Budgetavvikelse

56
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Ekonomisk översikt Utskott för omsorg
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Utskott för omsorg
Färdtjänst
HS-enhet
Äldreomsorg
Socialpsykiatri
LSS
Individ- och familjeomsorg
Insatser vuxna
Insatser barn och ungdom
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt/familjerådgivning
Flyktingmottagning
Administration
Ej fördelade medel
Summa verksamhet
Projekt
Summa totalt
Budgetavvikelse

Utfall

2021
Budget

Avvikelse

49
562
14 102
75 454
2 294
27 989
12 182
3 946
8 944
7 070
1 498
– 1 312
14 504
0
167 282
123
167 405

200
990
15 548
72 239
2 463
27 652
10 241
3 250
6 520
7 034
1 605
– 500
15 658
402
163 302
0
163 302

151
428
1 446
– 3 215
169
– 337
– 1 941
– 696
– 2 424
– 36
107
812
1 154
402
– 3 980
– 123
– 4 103

Utfall

2021
Budget

Avvikelse

133
0
829
168
52
134
264
1 580

146
0
873
107
432
131
217
1 906

13
0
44
– 61
380
–3
– 47
326

Utfall

2021
Budget

Avvikelse

112
1 326
442
1 672
221
760
471
5 004

157
1 129
810
782
0
982
552
4 412

45
– 197
368
– 890
– 221
222
81
– 592

2020
Utfall

2019
Utfall

79
808
14 338
74 661
2 176
28 001
10 733
3 368
5 474
7 014
1 468
– 1 319
14 456
0
161 257
– 178
161 079
– 520

98
1 000
14 025
70 353
2 034
26 054
12 352
2 964
4 537
8 960
1 412
– 3 550
14 770
0
155 009
– 53
154 956
948

2020
Utfall

2019
Utfall

148
8
920
161
433
115
176
1 961
– 89

159
19
953
201
409
99
249
2 089
– 196

2020
Utfall

2019
Utfall

115
1 126
728
690
0
855
577
4 091
– 84

155
1 244
741
433
172
812
537
4 094
23

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

Ekonomisk översikt Byggnadsnämnd
Driftredovisning (tkr)
Verksamhet
Byggnadsnämnd
Stadsbyggnad administration
Bygglovsenhet
Planenhet
Översiktsplan
Kart-, mät- och GIS-enhet
Bostadsanpassning
Summa
Budgetavvikelse

Bilaga

57

32 Årsredovisning 2021 - OK KS 2022/00048-3 Årsredovisning 2021 : Årsredovisning 2021

32 Årsredovisning 2021 - OK KS 2022/00048-3 Årsredovisning 2021 : Årsredovisning 2021

Produktion: Fernemo Information & Grafik AB
Anette Ivarsson, layout
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

§ 41

OK KS 2022/00048-3

Årsredovisning 2021
Beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande.

Reservation

Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Covid-19-pandemin har påverkat alla verksamheter under hela året. Verksamheterna
har ställt om för att minska smittspridningen. Pandemin har fortsatt inneburit höga
kostnader inom omsorgen, samtidigt som bidragen från staten minskat. Däremot har
skatteintäkterna ökat betydligt mer än budgeterat. Även årets resultat 2021 hamnade
på en mycket hög nivå, 33 mkr, där cirka 8 mkr avser vinst vid försäljning av aktier i
Grönklittsgruppen AB. Under den senaste femårsperioden har resultatet uppgått till i
genomsnitt 23 mkr vilket motsvarar 5,2 procent av skatteintäkterna.
Trots stora utmaningar har kommunen en god måluppfyllelse. Några av de
övergripande målen mäts genom undersökningar där resultaten nu redovisas i procent
i stället för index vilket gör det svårt att jämföra både mot föregående år och årets mål.
Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen visar att kommunen ligger över
snittet i landet. Även om vi inte når målet med 6 940 invånare så går utvecklingen åt
rätt håll. En sammantagen bedömning visar också goda resultat för att kommunens
invånare är nöjda med att leva och bo i Orsa och att invånarna är nöjda med
kommunens verksamheter. Orsa fortsätter att klättra i svenskt näringslivs ranking, för
2021 var delmålet plats 75 och Orsa hamnade på plats 72. Kommunen når de
ekonomiska målen med råge.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-04-01
Årsredovisning 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande.

Yrkande

Joakim Larsson (M) yrkar att sid 6 kompletteras med en beskrivning avseende
måluppfyllelsen och att ändra formuleringen under antagande till under arbete
gällande detaljplanen för det nya äldreboendet samt att se över färgmarkeringen för
måluppfyllelsen för det övergripande målet att antalet invånare ska öka till 7 000 (sid
24).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12
(21)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.04.2022

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och Joakim Larssons yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda.

Sändlista

Revisorerna
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13
(21)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2022/00048-11, 042

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Anna Erkers

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de
gemensamma nämnderna, beredningar och enskilda
förtroendevalda i dessa organ
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar
om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 §.
Frågan om ansvarsfrihet eller anmärkning för en gemensam nämnd ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna (9 kap. 35 § KL).
Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse att kommunstyrelsen,
nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
Respektive ledamot deltar inte i beslutet som gäller sin egen ansvarsfrihet

Sändlista

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

1(1)
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Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31
Orsa kommun
26 april 2022
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Snabb överblick
 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet.



 Vår sammanfattande bedömning är att samtliga av fullmäktige fastställda
finansiella mål har uppnåtts 2021.



 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade
verksamhetsmålen delvis har uppnåtts för 2021.



 Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orsa kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat
några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse
att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat
Kommunens resultat för året uppgår till 32 mkr, vilket är ca 2 mkr högre än samma period förra året. 2021 var både personalkostnaderna och
kostnader för köpt verksamhet avsevärt högre än 2020. Å andra sidan fick man högre bidrag från Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen, högre
skatteintäkter samt har redovisats en realisationsvinst vid försäljning av aktier i Grönklittsgruppen.

Balanskrav
Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning, fortsättning
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god
ekonomisk hushållning.
Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning 2021 inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. Av årsredovisningen
framgår att det är förändrat inför 2022.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är samtliga av fullmäktige fastställda finansiella mål har uppnåtts 2021.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen delvis har uppnåtts för 2021. Vi önskar att man fortsätter arbeta mot
en tydligare redogörelse för måluppföljning.
Orsa 2022-04-26
Jenny Barksjö Forslund

Jenny Thörn

Auktoriserad revisor

Kommunal revisor
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1 Inledning
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Inledning
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:
 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod
Granskningen av årsredovisningen omfattar:








Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av
fullmäktige beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA).
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 2-23 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga
sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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2 Resultat av
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot
RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunens överskott för året uppgår till 32,8
mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 8,7 mkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 24,1 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 35 mkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategin framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Se vidare information på sidorna 22-26 i kommunens
årsredovisning.
I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock ett behov av fortsatt arbete mot en tydligare
redogörelse för måluppföljning.
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts
vilket vi rekommenderar att man gör.
Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala
koncernföretag gemensamt. För 2021 omfattar inte målen kommunkoncernen som helhet, men det framgår av årsredovisningen
att man förändrar de ekonomiska målen inför 2022 till att ta mer av ett koncernperspektiv, vilket vi ser som positivt.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.1 Finansiella mål
Mål fastställda av fullmäktige

Måltal

Utfall

Vår bedömning

1

Resultatet för varje femårsperiod (inklusive innevarande
år) ska uppgå till minst 1,5% av skatteintäkterna. Av
riktlinjerna framgår bland annat också regelverk för
avsättning till resultatutjämningsreserv. Denna ska, enligt
nuvarande regler, uppgå till 35 mkr och den är sedan
tidigare fylld.

1,5%, dvs
33,2 mkr

113,2 mkr
vilket
motsvarar
5,2%

Målet på 1,5% av skatteintäkterna motsvarar för
femårsperioden 2017-2021 ett resultat om +33,2
mkr för de fem åren. Utfall är så högt som +113,2
mkr.
Resultatutjämningsreserven uppgår till 35 mkr.
Målet bedöms därmed uppnås för 2021.

2

Kommunens soliditet, inklusive samtliga
pensionsåtaganden, ska varje år öka för perioden.

30,5%

36,4%

Soliditeten har ökat från 30,4% per 2020-12-31 till
36,4% per 2021-12-31.
Målet bedöms därmed uppnås för 2021.

3

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

4

Resultatutfallet i årsbokslutet, definierat som driftsnettot,
ska avvika med maximalt 2% jämfört med de prognoser
som lämnas i delårsbokslutet.

De investeringar som gjorts under 2021 har inte
krävt ny inlåning.
Målet bedöms därmed uppnås för 2021.
Avvikelse
max +/-2%

+0,1%

Nettoutfall för styrelse och nämnder uppgår enligt
årsredovisningens driftsredovisning till -433 021
tkr. Prognosen angavs i delårsrapporten till -433
491 tkr. Skillnaden är +0,1%.
Målet bedöms uppnås för 2021. Dock ser vi
behov av att tydliggöra målformuleringen i
årsredovisningen.

Vår sammanfattande bedömning är att samtliga fyra mål är förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.2 Verksamhetsmål
I kommunplanen för 2021 framgår en vision med tre inriktningar. Inriktningarna ”mäts” i sex övergripande mål som i sin tur är uppdelade i
ett antal verksamhetsmål. Detta är nytt för i år och i det ursprungliga målarbetet använde man sig av index från Statistiska Centralbyrån.
Dessa index har ersatts av procentsatser av de svaranden i undersökningen. Det går därför inte att direkt jämföra de mått som
kommunen angett som måltal utan man har istället gjort ungefärliga jämförelser med andra kommuner.

Visionens inriktning

Övergripande mål/mätning
kopplade till inriktning

Mål/referensvärde 2021

Utfall 2021

Vår bedömning

1. I Orsa skapar vi med
människor, inte för

Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i
kommunen. Mäts med SCB:s Nöjd
inflytandeindex och påståendet ”Invånarnas
möjlighet till insyn och inflytande över
kommunens beslut och verksamheter är bra.”

Genomsnitt 19,5% i
Sverige som svarat
att ”möjligheten är
god”

21,1%

Svårbedömt. Flera av de
underliggande verksamhetsmålen är
inte uppfyllda, eller har ej gått att
mäta.

Antalet invånare ska öka till 7 000.

6 940

6 918

Målet bedöms inte uppnås för 2021.

Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i
vår kommun. Mäts med SCB:s Nöjd
regionindex och påståendet ”Kommunen är en
bra plats att bo och leva på.”

Genomsnitt 91,9% i
Sverige som svarat
ja på påståendet

95,9%

Målet bedöms uppnås för 2021.

Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns
verksamheter. Mäts med SCB Nöjd
Medborgarindex och påståendet ”Kommunen
sköter sina olika verksamheter bra.”

Genomsnitt 79,3% i
Sverige som svarat
ja på påståendet

87,4%

Målet bedöms uppnås för 2021.

Orsa är år 2022 topp 50 i Svenskt näringslivs
ranking av företagsklimat.

Topp 75

Plats 72

Målet bedöms uppnås för 2021.

Kommunens finansiella resultat ska under
perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5% av
skatteintäkterna.

1,5%, dvs 33,2 mkr

113,2 mkr vilket
motsvarar 5,2%

Målet bedöms uppnås för 2021.

2. I Orsa finns
livskvalitet

3. I Orsa gör vi saker
möjliga
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.2 Verksamhetsmål, fortsättning
Av årsredovisningen framgår för de flesta av verksamheternas delmål en gradering i rött-gult-grönt utifrån bedömd måluppfyllelse för
varje delmål. Utfallet är blandat – de flesta är gröna, men några röda och ett fåtal gula. Några av delmålen anges inte vara mätbara. Det
saknas en sammanfattande bedömning av alla verksamhetsmål gemensamt från kommunstyrelsen huruvida kommunen
uppnår verksamhetsmålen eller inte uppnår dem.
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen delvis har uppnåtts för 2021. Vi önskar att man fortsätter
arbeta mot en tydligare redogörelse för måluppföljning, t ex vilka index man mäter mot samt tillämpning av färgskala/gradering.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna
kapitalet.
Årets resultat uppgår till 32,8 mkr vilket är hela 18,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 14,0 mkr och 2,0 mkr bättre än
prognosen i delårsbokslutet. Skillnaden mot budgeterat resultat beror på högre skatteintäkter samt realisationsvinst vid
försäljning av aktier i Grönklittsgruppen.
Jämfört med 2020 så har verksamhetens intäkter, inklusive finansiering, ökat med ca 6% (32 mkr) och kostnaderna i nästan
samma utsträckning, 30 mkr. Ökningen av intäkter avser främst skatteintäkter från skatter samt realisationsvinst vid försäljning
av aktier i Grönklittsgruppen. Kostnadernas ökning är främst hänförlig till löner och pensioner, men även till köpt verksamhet.
På utskotts-/nämndnivå är det främst Utskott för Lärande respektive Utskott för Omsorg som visar större avvikelser mot budget.
För Lärande är det positiva avvikelser för grundskola/fritids och gymnasieskola. För Omsorg är det negativa avvikelser för
äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen respektive insatser för barn och ungdom.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning
Balansomslutningen är vid årsbokslutet 2021 ca 19 mkr högre än förra årsskiftet. Bland tillgångarna är det främst placeringarna
som har ökat men även investeringar i byggnader och mark. På Eget kapital- och skuldsidan är den ökade balansomslutningen
hänförlig till eget kapital som följd av det höga resultatet.

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar
Orsa kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgick till 32 mkr. Utfallet blev 21 mkr. Den enskilt största investeringen är
utbyggnation av stadsnät som ackumulerat uppgår till ca 105 mkr netto, dvs inräknat statliga bidrag och aslutningsavgifter.
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning som specificerar utfall mot budget både för under året färdigställda
projekt, och för pågående projekt. Investeringsredovisningen omfattar inte de kommunala koncernföretagens investeringar,
vilket bör göras enligt RKR R14.

2.6.2 Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar har ökat med 15 mkr som följd av sålda aktier i Grönklittsgruppen (-12 mkr) och investering i en
institutionell korträntefond hos Nordea (+28 mkr). Finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde vilket är i enlighet med
gällande regelverk.

Vi har granskat balansräkningen och har, utöver ovanstående iakttagelser, inte funnit några väsentliga felaktigheter.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

19

enskilda förtroendevalda i dessa organ - OK KS 2022/00048-11 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ : Granskning av bokslut och årsredovisning 2021

2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året.
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för
den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
fullmäktiges sist beslutade budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och
rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags
investeringar som fullmäktige tagit ställning till.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen delvis uppfyller kraven på en samlad
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen men saknar information om kommunens bolags investeringar.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.10 Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:
• Orsa Bostäder AB 100%
• Orsa Lokaler AB 100%
• Orsa Vatten och Avfall AB 100%
Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
2021 har präglats av pandemin. Vi har levt med
restriktioner och stundtals en hög sjukfrånvaro.
Jämfört med 2020 var vi förberedda på ett bättre sätt.
Vi visste vad som fungerade och vilka prioriteringar
som behövde göras.
Pandemin har även gett oss möjligheter att
omvärdera våra rutiner och ta fram nya arbetssätt.
Brandkåren vidtog tidigt åtgärder med syfte att
minska smittspridningen och därmed i så stor
utsträckning som möjligt säkerställa friska
medarbetare för att kunna upprätthålla förmågan till
räddningsinsats. Brandkåren är även en viktig part i
krishanteringen generellt vilket inneburit arbete både
lokalt, regionalt och nationellt. Arbetet med tillsyn,
extern utbildning och viss övning fått stå tillbaka
under pandemin.
Samtidigt har vi hittat nya sätt att nå ut till våra
medborgare. Vi har bland annat producerat flera
filmer i utbildningssyfte. Även förbundets brandskyddsutbildning har digitaliserats och består nu av en
webbaserad teoretisk del och en praktisk del som
genomförs på någon av förbundets brandstationer.
Tidigare förbundsdirektör Johan Szymanski avslutade
sin anställning i februari. Henric Helander som tidigare
var tillförordnad förbundsdirektör tillträdde tjänsten
som förbundsdirektör i maj.
Brandkåren har under året haft flera vakanser och det
har haft en negativ inverkan inom vissa
utredningsuppdrag t.ex. sotningsutredningen.
Arbetet med att möta en ökad riskbild i förbundets
norra delar fortsätter. Under året har Första
insatspersoner (FIP) införts i Särna och Idre med ett
gott resultat. Brandkåren Norra Dalarna har nu FIP i
Idre, Särna, Leksand och Dala-Järna.
Antalet larm fortsätter att minska. Brandkåren norra
dalarna har hittills ryckt ut på 686 händelser 2021, en
minskning med 62 larm jämfört med motsvarande
period 2020.
Flera förändringar i lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) har trätt i kraft under året.
Det innebär bland annat förändringar inom det
förebyggande området, nya krav på ledning av
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räddningsinsatser, ett nytt utbildningssystem för
operativ ledning, nytt handlingsprogram etc.
Den största förändringen i LSO är kravet på att varje
räddningstjänst ska ingå i ett räddningsledningssystem. Brandkåren Norra Dalarna ingår sedan 2020 i
räddningsledningssystemet Räddningsregion
Bergslagen.
Övriga förändringar i LSO är av mindre karaktär men
kräver vissa justeringar av verksamheten. Arbetet med
att införa förändringarna från LSO i Brandkåren Norra
Dalarnas rutiner och arbetssätt har pågått under året
och förväntas pågå under första halvåret 2022.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT
OCH EKONOMISK STÄLLNING
Övrigt
Justerade kostnader för pensionsskuld har belastat
ansvar Räddningschef med en negativ avvikelse.
I distrikt Mora har vi ökade personalkostnader under
sommarhalvåret på grund av ett dödsfall i personalen
samt ett ökat behov av sommarvikarier.
Även distrikt Älvdalen har haft ökade personalkostnader till följd av underbemanning och utbildning.

Pensionsförpliktelser

Avsättningen för pensioner i balansräkningen uppgår
till 3 867 tkr inklusive löneskatt. Förbundets sammanlagda pensionsskuld uppgick till 3 906 tkr.
Kommuner/kommunförbund och regioner har
betydande kostnader för anställdas och före detta
anställdas tjänstepensioner. Någon gång i framtiden
ska den anställde få ut pengar i form av en pension,
detta har arbetsgivaren lovat i pensionsavtalet.
Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del. Det finns
en stor pensionsskuld för pensioner som har tjänats in
men ännu inte betalats ut.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Olycksförebyggande verksamhet
Den olycksförebyggande verksamheten har under
2021 varit förhållandevis normal, mycket på grund av
att vi kunde ställa om verksamheten under pandemin
istället för att ställa in. När det gäller tillsyn har vi inte
kommit upp i normal takt men har genomfört närmare
80 tillsyner varav drygt 50 av dessa lett till
föreläggande om åtgärder.
Bristerna vi ser är fortsatt det organisatoriska arbetet,
framför allt handlar det om underhåll av brandskyddet
och personalens utbildning. Det finns också en del
brister i det tekniska brandskyddet såsom
brandcellsgränser och brandlarm.
Kommunutbildningarna är i gång på allvar, över 1800
personer har startat sin utbildning i det nya digitala
systemet varav 1613 är helt klara med utbildningen.
Den praktiska delen av utbildningen har genomförts
av cirka 1000 personer.
När det gäller övriga utbildningar som exempelvis
skolutbildning och Hjärt- och lungräddning har vi
utbildat över 500 personer.
Vi fortsätter att satsa mer på vår närvaro i digitala
medier. Ett exempel på detta är den julkalender vi
presenterade under december, 24 avsnitt med både
inslag av lärande och humor. Den har varit väldigt
uppskattad och det här är ett område vi kommer
fortsätta att utveckla.

Operativ verksamhet
Antalet larm fortsätter att minska. Under året har
antalet larm minskat med 63 st jämfört med 2020 till
totalt 1015 st. Det är en generell minskning fördelat på
samtliga larmtyper utom larmtypen ”automatlarm, ej
brand” som är konstant.
Minskningen av antalet larm kan beror på flera saker
och det kan även vara en fluktuation i statistiken. Vi
kan dock se att sedan starten av Räddningsregion
Bergslagen sjunker larmen. Det beror sannolikt på att
vi har ett erfaret brandbefäl som gör en första
bedömning av larmsamtalet innan eventuella
räddningsresurser larmas ut, vilket har minskat antalet
onödiga larm.
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Brandkåren har under året haft tre större bränder. En
stor skogsbrand i Bonäs, Mora kommun, där vi fick en
väldigt snabb brandspridning som hotade byggnader.
Med hjälp av både privat helikopter och MSB:s flygande
resurser samt lantbrukare som kunde hjälpa till att hålla
vår begränsningslinje blev det ingen spridning till
fastigheter.
Det förbereddes för evakuering av boende i brandens
riktning men det behövdes inte genomföras då
branden kunde stoppas innan den nådde
bebyggelsen.
Branden krävde stora resurser i form av brandmän
fordon, samverkan, stabsuppbyggnad, ledning etc.
Under branden byggde Räddningsregion Bergslagen
upp en stab i ledningscentralen för att hantera
händelsen. Det här var en av räddningsregionens och
Brandkåren Norra Dalarnas hittills största bränder.
Fulufjällets nationalpark drabbades av en skogs- och
markbrand i svårtillgänglig miljö.
Även denna gång nyttjades MSB:s flygande resurser.
Vi samarbetade med norska styrkor på denna händelse
och ledningsplats upprättades på norska sidan.
Ledningscentralen kallade in extra personal som
stöttade händelsen.
I Vansbro utbröt en brand i en pelletsindustri.
När första enhet anlände till brandplatsen var det en
fullt utvecklad brand som brutit genom taket och det
förelåg stor spridningsrisk till övriga delar av industrin.
Vi lyckades begränsa branden till byggnaden där
branden startade och produktionen kunde återupptas
efter ett par dagar.
Konceptet ”Första insatsperson” (FIP) har införts i
Idre och Särna.
Någon utvärdering är inte gjord men FIP har varit först
på flera larm där brandmannen har lyckats bryta det
negativa händelseförloppet innan resterande
brandstyrka kommit på plats.
Övningsverksamheten på RIB-stationerna har
påverkats av pandemin då vi stundtals under året har
stoppat fysiska övningar. Fysiska övningar har då
ersatts med teoretiska och i hög utsträckning
webbaserade övningar.
Att personalen inte haft möjlighet att öva tillsammans
under så lång tid har påverkat verksamheten negativt.
Planering av hur vi ska få en effektivare och mer
långsiktig övningsverksamhet har påbörjats.
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Stab och service
Stab och service har fokuserat verksamheten mot
service och underhåll under perioden. Detta innebär
att utvecklingsprojekt och utredningsarbeten har stått
tillbaka.
Det förklaras av att tidigare chef för Stab och service
varit tillförordnad förbundsdirektör och senare
förbundsdirektör. Dessutom har en brandingenjör valt
att avsluta sin tjänst i maj månad.
Ny brandingenjör är anställd och påbörjade arbetet i
oktober.
Ett antal byggnationer och ombyggnationer har
utförts av servicepersonalen. Bland annat har två
mindre brandfordon iordningsställts till Särna och
Idre.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN
Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare fördelat enligt följande:
• Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
• Leksands kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
• Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
• Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
• Älvdalens kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande
och oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.
Verksamheten styrs enligt nedanstående organisationsmodell.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor är det styrdokument som reglerar vilken operativ förmåga förbundet
ska ha eller skaffa, vilken olycksförebyggande verksamhet som ska bedrivas liksom målen för verksamheten.
Måluppfyllelse 100 % =
Måluppfyllelse delvis, mer än 50 % =
Måluppfyllelse mindre än 50 % =
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN
Säkerhetsmål
Antalet människor som skadas
eller omkommer i olyckor ska
årligen minskas, genom att
kunskapen och förmågan hos
allmänheten om
olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder
kontinuerligt ska öka. Målet är
att den enskilde alltid ska kunna
genomföra den första
skadebegränsande åtgärden vid
en olycka.

Analys och kommentar
Under pandemin har brandkåren
ställt om verksamheten för att
fortsätta att utbilda och sprida
kunskap. Under senare delen av
året kunde verksamheten
bedrivas utan restriktioner.
Data i form av statistik visar att
antalet larm fortsätter att
minska i förbundets område.

Måluppfyllelse

Prestationsmål
F-1: En tillsynsplan ska årligen
upprättas. Tillsynsplanen ska
beskriva årets tillsynsverksamhet
och hur den är planerad. Varje år
ska tillsyn genomföras på minst
20 % av objekten som omfattas
av skriftlig redogörelse.
F-2: Brister som upptäcks vid
tillsyn ska föreläggas i syfte att
åstadkomma ett skäligt
brandskydd. Brandkåren ska till
100 % följa upp de krav som ställs
i förelägganden.
F-4: Brandkåren ska
tillhandahålla grundläggande
brandskyddsutbildning till
medlemskommunerna.

Analys och kommentar
Trota att pandemin stundtals
försvårat tillsynsarbetet nådde
verksamheten prestationsmålet.
Verksamheten har bedrivits
enligt tillsynsplan.

Måluppfyllelse

Samtliga förelägganden om
brister har följts upp eller
kommer att följas upp.

Digitala brandskyddsutbildningar
genomförs med gott resultat.
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F-5: Brandkåren ska genom
information, rådgivning, möten
och en levande dialog verka för
att andelen bostäder med
fungerande brandvarnare och
tillgång till brandsläckutrustning
ökar varje år.
F-6: Skolungdomar ska utbildas i
förebyggande brandskydd.
Brandskyddsföreningens
koncept Flammys brandskola ska
genomföras för elever i årskurs 2
och Upp i rök ska genomföras
för elever i högstadiet. Detta ska
genomföras varje år.
F-7/O-7: Genom
omvärldsbevakning, utbildning
och övning ska kunskapen kring
ny teknik ständigt öka. Exempel
på ny teknik är litiumbatterier i
elbilar och batterilager.

Brandkåren har utfört hembesök
hos äldre och rörelsehindrade i
syfte att utbilda och ge råd.
Brandkåren har lanserat flera
kampanjer i sociala medier för
att informera och utbilda.
Samtliga berörda skolungdomar i
förbundet har erbjudits
utbildning under året. En film har
spelats in distribuerats till
eleverna tillsammans med
utbildningsmaterial.

Brandkåren genomför ständigt
omvärldsbevakning för att öka
kunskapen kring ny teknik. Detta
område är också en ständigt
återkommande punkt på digitala
konferenser och annat där
brandkåren deltagit.

MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN
Säkerhetsmål
Brandkåren Norra Dalarna ska
kunna leda och hantera olyckor
på ett effektivt och
professionellt sätt i syfte att så
snabbt som möjligt bryta
skadeutvecklingen när den
enskildes förmåga inte längre
räcker till. Detta genom egna
räddningstjänståtgärder, genom
samverkan inom och med andra
kommuner samt genom
samverkan med andra
myndigheter och organisationer.
Prestationsmål
O-1:
Ett ansvarigt befäl med förmåga
och mandat att fatta beslut, ska
bedöma omfattning,
komplexitet och resursbehov av
inkommande larm senast inom
90 sekunder.

Analys och kommentar
Brandkåren Norra Dalarna ingår
sedan 2020-05-12 i Räddningsregion Bergslagen. Det innebär
att Brandkåren Norra Dalarna
har tillgång till ett ledningssystem med fem ledningsnivåer.
Under året har även arbetet med
att öka effektiviteten i förbundets norra delar fortsatt.

Måluppfyllelse

Analys och kommentar
Nya ledningssystemet
Räddningsregion Bergslagen är i
aktivt sedan 12 maj 2020.
Systemet hanterar 42 kommuner
i fem olika län.

Måluppfyllelse
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O-2:
Övningar för
räddningstjänstpersonalen
genomförs enligt för varje år
framtagen övnings- och
utbildningsplan. Samtliga
övningar ska planeras,
dokumenteras och utvärderas
med avseende på kvalité.

Pandemin har stundtals påverkat
övningsverksamheten till att bli
mer digital. Andra halvåret av
2021 kunde vi återigen öva enligt
fastslagen plan. Digitala övningar
har fungerat bra och uppfyller
mål och syfte på ett
tillfredsställande sätt under
kortare tidsperioder.

O-3:
För att tillse en robust och
uthållig förmåga att leda flera
samtidiga och komplexa insatser
ska brandkåren under
mandatperioden säkerställa en
tillfredsställande systemledning.
O-4:
Beredskapen i förbundets norra
delar ska stärkas för att kunna
möta en ökad riskbild i området.

Brandkåren ingår sedan 12 maj
2020 i det gemensamma
ledningssystemet
Räddningsregion Bergslagen.

O-5:
Förutsättningar för en ökad
mångfald och jämställdhet inom
organisationen ska tillskapas.
Exempelvis kan ombyggnationer
i omklädningsrum krävas, även
andra anpassningar kan vara
aktuella.
O-6:
Det ska säkerställas att
numerären på beredskapen kan
öka i händelse av höjd beredskap
eller krig. Samtlig personal ska
därför krigsplaceras inom
organisationen.
F-7/O-7:
Genom omvärldsbevakning,
utbildning och övning ska
kunskapen kring ny teknik
ständigt öka. Exempel på ny
teknik är litiumbatterier i elbilar
och batterilager

Förutsättningarna i förbundets
norra delar är fortfarande
bristfälliga trots att vissa
förbättringar utförts. Förbundet
har påtalat brister för
fastighetsägaren.
Dialog förs även med Älvdalens
kommun om situationen.
Personalen har krigsplacerats.
Arbetet med krigsplacering
fortsätter med årliga
uppdateringar av nyanställd
personal.

Problem med att rekrytera
kvarstår. Första insatsperson
finns nu i Särna och Idre.
Förbundet för en dialog med
Älvdalens kommun för att stärka
skyddet i förbundets norra delar.

Förbundet har anslutits till
Fortbildningstjänsten (MBS:s nya
utbildningsportal för interaktivt
lärande) där det finns nationella
utbildningar som ökar
kunskapen. Exempelvis har rutin
för bränder i elfordon tagits
fram.
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL
Säkerhetsmål
Erfarenhetsåterföring ska höja
kvaliteten och effektiviteten på
förbundet avseende
olycksförebyggande och
olyckshanterande arbete samt
ligga till grund för externa
aktörers åtgärder och handlande
efter en olycka.

Analys och kommentar
Brandkåren har följt upp samtliga
händelser inom förbundet samt
medverkat
till
externa
utredningar i samband med
olyckor.
Några
fördjupade
olycksundersökningar har inte
utförts på grund av vakanser.

U-1:
Brandkåren ska skapa underlag
för framtida förbättringar och
ökat skydd mot olyckor genom
att erfarenheter, lärdomar,
statistik och åtgärdsförslag från
händelserapporter och
olycksundersökningar delges
ansvariga myndigheter,
exempelvis MSB och
Trafikverket.

Vid samtliga olyckor under
perioden har en händelserapport
upprättats.
Fördjupade
olycksundersökningar har inte
genomförts på grund av
vakanser.

U-2:
I samband med årsbokslut ska
prestationsmål i
handlingsprogrammet följas
upp. Deluppföljning och prognos
ska redovisas vid delårsbokslut.

Prestationsmålen följs upp och
redovisas.
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE FINANSIELLA MÅL
FINANSIELLT MÅL 1
Resultatet efter finansiella
poster ska uppgå till minst 200
tkr i genomsnitt över en period
som sammanfaller med
värdkommunens budget och
planperiod.
FINANSIELLT MÅL 2
Investeringar ska finansieras
med egna medel och det
låneutrymme förbundet har
enligt medlemskommunernas
fattade borgensbeslut.

Brandkåren Norra Dalarna nådde
inte det finansiella målet om
minst ett överskott motsvarande
200 tkr för 2021.

Inga investeringar har gjorts
under 2021.

NYCKELTAL
Följande nyckeltal redovisas för att möjliggöra årlig uppföljning samt jämförelse med liknande kommunalförbund.
Antalet invånare grundar sig på SCB:s statistik per den 31 december 2021, med fördelningen Leksand 16 012 st, Mora
20 670 st, Orsa 6 918 st, Vansbro 6 776 st och Älvdalen 7 042 st.
Nyckeltal

2019

2020

2021

56 991

56 991

57418

Totalt antal larm

1 250

1 084

1015

- Andel trafikolyckor

15.3%

12%

13.2%

- Andel brand i byggnad

10.2%

21.7%

20.9%

- Andel onödiga automatlarm

19.1%

25%

24%

- Antal larm per dygn

3.42

2.97

2.78

- Antal larm per 1000 invånare

21.9

19.0

17.7

Antal genomförda tillsyner

130

63

80

- Andel förelägganden

58%

67%

80%

Totalt anställda inkl brandvärn

293

299

283

35

34

33

194

201

250

64

64

64

Antal invånare

- Varav heltidsanställda
- Varav brandmän i beredskap
- Varav anställda i brandvärn
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EKONOMISK ÖVERSIKT
EKONOMISKT RESULTAT PER 2021-12-31, tkr
Ansvar

Utfall 21-12-31

Budget 2021

Avvikelse Utfall 20-12-31

Budget 2020 Avvikelse

RÄDDNINGSCHEF

46 257

48 200

-1 943

45 816

46 601

-785

STAB & SERVICE

-2 798

-4 622

1 824

-3 823

-4 173

350

FÖREBYGGANDE

-1 928

-2 071

143

-1 795

-2 081

286

OPERATIVT

-1 698

-2 939

1 241

-956

-976

20

MORA

-14 005

-12 522

-1 483

-12 395

-12 426

31

ORSA

-4 379

-4 231

-148

-4 383

-4 486

103

ÄLVDALEN

-10 272

-9 992

-280

-10 812

-10 377

-435

LEKSAND

-5 038

-5 289

251

-5 160

-5 412

252

VANSBRO

-6 323

-6 334

11

-6 442

-6 470

28

-184

200

-384

50

200

-150

Totalt

Utfall 21-12-31, tkr

-6 323
-5 038

-10 272
46 257

-4 379

-14 005

-1 698

-1 928
-2 798

RÄDDNINGSCHEF

STAB & SERVICE

FÖREBYGGANDE

OPERATIVT

ORSA

ÄLVDALEN

LEKSAND

VANSBRO
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Kommentarer till Ekonomiskt resultat:
Ansvar Räddningschef har ett positivt utfall. Detta beror på att medlemsbidragen från kommunerna
bokförs här och inte i respektive distrikt, vilket därmed delvis är orsaken till att de andra ansvarsområdena har ett negativt resultat. Intäkter gällande automatlarm, avtalstjänster, restvärderäddning,
vägsanering m m bokförs i respektive distrikt.
Ansvar Räddningschef visar dock på en negativ avvikelse vilket till största delen förklaras av att pensionskostnaderna har kunnat justeras under 2021 då vi fått en korrekt beräkning av pensionsskulden från
Skandia/Skandikon. Beräkningen per 2020-12-31 var felaktig.
Distrikt Mora och Älvdalen sticker ut när det gäller personalkostnader med negativt utfall.
I Mora ser vi en större avvikelse under sommarhalvåret vilket vi förklarar med ett ökat behov av
sommarvikarier samt på grund av ett dödsfall i personalen vilket medfört ökade lönekostnader och ökade
kostnader för företagshälsovård.
Älvdalens ökade personalkostnader förklaras med underbemanning samt utbildning. Under GriB-utbildningen
har man rätt till viss ersättning.
(GriB = Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i Beredskap)
Precis som under år 2020 når inte förbundet som helhet budget.
Även under 2021 har coronapandemin haft ett negativt inflytande över verksamheten. Flera delar inom det
förebyggande arbetet har inte kunnat genomföras, även om utfallet på intäktssidan för den verksamheten
är mer positivt under 2021, något fler tillsyner har gjorts. Man lättade tidvis på restriktionerna under
pandemin 2021 jämfört med 2020.
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidraget, som är fördelat på de olika kommunerna
utifrån kommunens yta, riskanalys och befolkning, dels hyresbidraget för att täcka hyrekostnaden för lokalerna
samt bidrag för ökade lönekostnader under 2021. Fördelningen på kommunerna är följande:
-

Mora
Orsa
Älvdalen
Leksand
Vansbro

34,7%
10,8%
24,4%
17,5%
12,6%

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora

34 Årsredovisning 2021, Brandkåren Norra Dalarna - OK KS 2022/00197-2 Årsredovisning 2021, Brandkåren Norra Dalarna : Årsredovisning Brandkåren Norra Dalarna 2021

Sida 15(28)

BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader.
Periodens resultat uppgår till en förlust med 184 tkr. Detta är inte identiskt med balanskravsresultatet.
Lån har inte tagits för att finansiera löpande utgifter, inga tillgångar har sålts.
I resultatet finns inga underskott från föregående år, inte heller några realisationsvinster eller realisationsförluster.
Balanskravet bedöms dock ej vara uppfyllt.

Balanskravsutredning, tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen

2021

2020
-184

50

-31

0

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0

0

0

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

0

0

0

0

-215

50

Reducering av samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

Årets balanskravsresultat

-215

50

Enligt kommunallagen ska ett balanskravsunderskott regleras senast tre år efter att det har
konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske.
Direktionen har beslutat att underskottstäckning ej ska ske 2021 utan görs under 2022.
Brandkåren Norra Dalarna fakturerar respektive kommun för underskottet enligt fastslagen
fördelningsnyckel (Se avsnittet ”Kommentarer till ekonomiskt resultat”)
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

generellt inom brandkåren, vilket även gäller för
För heltidsanställda brandmän är könsfördelningen sämst, där finns ingen kvinna.

Brandkåren Norra Dalarna hade 2021-12-31 totalt
283 personer anställda. 33 personer är heltidsanställda - 3 kvinnor, 30 män.
255 personer är anställda som deltidsbrandmän
- 37 kvinnor, 218 män.
Att diagrammet redovisar 283 anställda (244
män, 39 kvinnor) beror på att brandförbundet
har några heltidsanställda personer som även är
deltidsbrandmän. I diagrammet redovisas inte
dessa som anställda i båda grupperna.

För brandmän i beredskap är fördelningen något
bättre, men långt ifrån jämställd. Sannolikt är
mångfald och jämställdhet enda sättet för svensk
kommunal brandkår att klara rekryteringsbehoven avseende brandmän i beredskap på
sikt. För att möjliggöra ökad jämställdhet och
mångfald inom Brandkåren Norra Dalarna krävs
att arbetsgivaren arbetar aktivt för att öka
intresset för yrket.

Majoriteten av personalen har anställning som
brandman i beredskap vilket innebär att man
tjänstgör genom beredskap var fjärde vecka samt
vid larm och övning.

Könsfördelning - andel kvinnor respektive män:
Andelen kvinnor och män som är heltidsanställda
visar att det enbart finns 9 % kvinnor, andelen
heltidsanställda män är 91 %. En av kvinnorna har
sedan 2021-05-01 en pooltjänst på 50% i heltidsstyrkorna, dels en tjänst som ansvarig för HRfrågor i förbundet på 50%. En kvinna jobbar inom
ekonomifunktionen.
Fr o m 2021-10-01 har en kvinnlig brandingenjör
anställts, denna tjänst har varit vakant sedan
2021-05-01.

I Venjan och Gävunda i Mora kommun, i Skattungbyn i Orsa kommun och i Åsen och Storsätern
i Älvdalens kommun finns så kallade brandvärn.
Denna personal tar hand om många larm i den
egna byn med hjälp av heltids- och deltidspersonalen.
Av de deltidsanställda är 64 personer anställda i
brandvärn – 6 kvinnor, 58 män.
Könsfördelningen återspeglar inte samhället som
helhet. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade

Andelen kvinnor och män som är RiB-anställda
visar att det finns 14.5 % kvinnor och 85.5 % män.
(RiB = Räddningstjänstpersonal i Beredskap)

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA, 283 ST

Kvinnor; 39

Män; 244

Kvinnor
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Hälsotal fördelat på ålder
Åldersgrupp Ordinarie arb-tid, tim

Sjuk antal timmar

Varav sjuk- o akt-ers

Sjuk %

0 - 29

10 805

140

0

1.3%

30 - 49

48 520

750

0

1.5%

50 - 99

35 147

296

0

0.8%

Total

94 472

1186

0

Hälsotal fördelat på kön
Kön

Ordinarie arb-tid, tim

Sjuk antal timmar

Varav sjuk- o akt-ers Sjuk %

Kvinna

6 915

24

0

0.3%

Man

87 557

1162

0

1.3%

Total

94 472

1186

0

Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dgr el mer
Åldersgrupp

Sjuktimmar, totalt

Varav långtidssjuka

Långtidssjuka, %

0 - 29

140

0

0.0%

30 - 49

750

102

13.6%

50 - 99

296

0

0.0%

1 186

102

Total
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
De kostnadsökningar som är kända inför framtiden är
lönekostnadsökningar, ökade utbildningskostnader
samt ökade investeringskostnader.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
släpper nya regelverk inom flera områden som
påverkar Brandkåren Norra Dalarna, nya riktlinjer för
handlingsprogram, nytt utbildningssystem för
operativ ledning, nya regler för tillsyn etc.
Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och
investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att
upprätthålla en ändamålsenlig och modern vagnpark.
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Personalomsättningen är hög för RiB-brandmän. För
riket som helhet är personalomsättningen för RiBbrandmän cirka 10% per år. Det skulle ge förbundet ett
utbildningsbehov om cirka 20 brandmän per år. Vi ser
fortsatt en rekryteringsproblematik gällande RIBpersonal på mindre orter.
Området kring Idre växer explosionsartat och
fortsätter göra det de kommande åren. För att möta
den förändrade riskbilden krävs att beredskapen ökar.
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FINANSIELLA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING, tkr
Not

2021-12-31

2020-12-31

Verksamhetens intäkter

2

6 548

4 143

Verksamhetens kostnader

3

-73 425

-71 146

Avskrivningar

4

-3 692

-3 757

-70 569

-70 760

70 538

70 894

-31

134

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Medlemsbidrag

5

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter

6

10

14

Finansiella kostnader

7

-163

-98

EXTRAORDINÄRA POSTER

-184

50

ÅRETS RESULTAT

-184

50

RESULTAT FÖRE
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BALANSRÄKNING, tkr
Not

2021-12-31

2020-12-31

21 206

24 947

21 206

24 947

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

8

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar

9

8 352

26 700

Kortfristiga placeringar

10

13 498

2 513

Kassa och bank

11

18 231

6 650

Summa omsättningstillgångar

40 081

35 863

SUMMA TILLGÅNGAR

61 287

60 810

-184

50

154

104

-30

154

3 867

3 038

3 867

3 038

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat
Övrigt eget kapital

12

Summa eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner o liknande
förpliktelser

13

Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder

14

16 750

32 456

Kortfristiga skulder

15

40 701

25 163

57 451

57 619

61 287

60 810

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS, tkr
Not

2021-12-31

2020-12-31

12

-184

50

Justering för av- och nedskrivningar

4

3 692

3 757

Justeringar för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster

16

829

3 038

2

-31

-1 367

4 306

5 478

Ökning/minskning kundfordringar

13 811

-17 722

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

4 537

1 735

Ökning/minskning leverantörsskulder

89

-4 021

Ökning/minskning kortfristiga skulder

449

18 100

23 192

3 570

0

-1 061

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

79

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

79

-1 061

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändringar av räntebärande skulder

-705

546

Förändring av övriga långfristiga skulder

0

30 000

Amortering av långfristiga skulder

0

-33 909

-705

-3 363

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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10 018
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Not 1
Tilläggsupplysningar – Redovisnings- och värderingsprinciper

2021-12-31

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) samt enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) vilket bl a innebär att:
- intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer
att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Intäkter
Anslag från medlemskommuner
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidrag, dels hyresbidrag som täcker hyreskostnaderna
för brandstationerna samt bidrag för ökade lönekostnader.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs linjärt baserat på den beräknade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Bilar och andra transportmedel
Inventarier

1-15 år
1-15 år

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt
verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar).
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d v s lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas
när tillgången tas i bruk.
Övriga kostnader
Utgifter kostnadsförs normalt under det år som förbrukningen sker.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som hör till redovisningsåret, bokförs
där det är möjligt på redovisningsåret.
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Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett
halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också
för finansiella leasingavtal.

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Huvuddelen av förbundets materiella anläggningstillgångar är övertagna från medlemskommunerna
2019-01-01 till bokfört värde.

Pensionsskuld
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet har beräknats enligt RIPS21.
Då Skandikons beräkning av pensionsskulden per 2020-12-31 visade sig vara felaktig beställdes
en ny per 2021-04-30. I samband med denna beräkning leverades även en prognos för 21-12-31
som har funnits med i redovisningen under resten av året.
En ny beräkning av pensionsskulden per 21-12-31 inklusive löneskatt har beräknats av Skandia/Skandikon
och förändringen jämfört med beräkningen per 21-04-30 har bokförts.
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Övriga pensionsåtaganden – efter 1998 – behandlas som indivuduell del enligt pensionsavtalen PFA-98, KAP-KL
samt AKAP-KL. Den individuella delen 2021 redovisas som en kortfristig skuld och utbetalas i mars 2022.

Semesterlöneskuld och deltidsbrandmännens ersättningar
Semesterlöneskuld för heltidspersonal samt upplupna ersättningar till deltidsbrandmän inklusive sociala
avgifter har beräknats och skuldförts per 21-12-31.
Deltidsbrandmännens ersättningar för december 2021 betalas ut med januarilönen 2022.

Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om
värdet totalt är väsentligt.
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Not 2
Verksamhetens intäkter
Förebyggande, tillsynsavgifter, utan moms
Automatlarm, avtalstjänster, restvärdesräddning,
vägsanering
Bidrag
Realisationsvinster anläggningstillgångar
Summa intäkter

2021-12-31

2020-12-31

1 310

358

4 791
416
31
6 548

3 385
400
0
4 143

Not 3
Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Lokal- och markhyror
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Övriga kostnader
Summa kostnader

2021-12-31

2020-12-31

-45 453
-3 114
-12 640
-1 655
-767
-9 796
-73 425

-43 894
-4 527
-11 785
-2 339
-649
-7 952
-71 146

Not 4
Avskrivningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

2021-12-31

2020-12-31

-3 692
-3 692

-3 757
-3 757

Not 5
Bidrag mm från medlemskommunerna
Mora kommun
Orsa kommun
Älvdalens kommun
Leksands kommun
Vansbro kommun

2021-12-31

2020-12-31

20 004
6 226
14 066
10 089
7 264

20 541
6 380
14 429
10 334
7 468

6 678
486
1 850
1 622
1 978

5 794
486
1 845
1 617
2 000

Hyresbidrag Mora
Hyresbidrag Orsa
Hyresbidrag Älvdalen
Hyresbidrag Leksand
Hyresbidrag Vansbro
Löneöversyn 2021 Mora
Löneöversyn 2021 Orsa
Löneöversyn 2021 Älvdalen
Löneöversyn 2021 Leksand
Löneöversyn 2021 Vansbro
Summa bidrag mm från medlemskommunerna
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Not 6
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

2021-12-31

2020-12-31

0
10
10

14
0
14

Not 7
Finansiella kostnader
Bankkostnader
Övriga finansiella kostnader
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument
Summa finansiella kostnader

2021-12-31

2020-12-31

-18
-119
-26
-163

-15
-83
0
-98

Not 8

2021-12-31

2020-12-31

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

33 034
0
-144
32 890

31 973
1 061
0
33 034

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

-8 088
-3 596
-11 684

-4 330
-3 757
-8 088

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider, år (genomsnittliga)

21 206
6

24 947
5

Not 9
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar moms
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

2021-12-31

2020-12-31

3 997
1 433
2 513
409
8 352

17 808
3 408
4 655
829
26 700

Not 10
Övriga kortfristiga placeringar
Anskaffningsvärde
Värdereglering
Årets anskaffning
Anskaffningsvärde vid årets slut
Summa kortfristiga placeringar

2021-12-31

2020-12-31

2 513
-26
11 011
13 498
13 498

2 500
13
0
2 513
2 513
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Not 11
Kassa och bank
Bank
Summa kassa och bank

2021-12-31

2020-12-31

18 231
18 231

6 650
6 650

Not 12
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2021-12-31

2020-12-31

154
-184
-30

104
50
154

Not 13
Avsättningar
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt
Förmånsbestämd pension
Särskild avtalspension
Årets utbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Förändring av löneskatt
Justering av skuld
Utgående avsättning

2021-12-31

2020-12-31

3 838
-1 032
0
-4
40
176
30
-206
1 025
3 867

1 367
-1 180
1 734
-2
8
173
-22
629
331
3 038

Not 14
Långfristiga skulder
Långfristig upplåning i kreditinstitut
Långfristig leasingskuld
Summa långfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

15 000
1 750
16 750

30 000
2 455
32 455

Uppgifter om långfristig upplåning:
Genomsnittlig ränta %
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

0,40
0,40
3

0,38
0,38

Kapitalförfall andel av lån:
0-1 år
1-3 år

0
100%

50%
50%
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Not 15
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Kommuninvest
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna sociala avgifter
Upplupna semesterlöner
Upplupen pensionskostnad individuell del inkl löneskatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

915
0
15 000
936
1 884
1 229
1 751
18986
40 701

826
291
914
1 429
1 189
1 680
18 834
25 163

Not 16
Justeringar för gjorda avsättningar
Förändring avsättning till pensioner
Summa avsättningar

2021-12-31

2020-12-31

829
829

1 671
1 671

Not 17
Kostnader för räkenskapsrevision
Förtroendevalda revisorer
Auktoriserade revisorer
Total kostnad för räkenskapsrevision

2021-12-31

2020-12-31

141
50
191

290
137
427

Not 18
Leasing - finansiella avtal
Redovisat värde 2021-12-31
Med förfall inom 1 år
Med förfall inom 1-5 år
Med förfall senare än 5 år

2021-12-31

2020-12-31

1750
389
1 750
0

208
2 429
0
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DRIFTREDOVISNING 2021-12-31
Sammanställning av utfall 2021-12-31 jämfört med budget.
BUDGETAVVIKELSE 2021
Ansvar

Intäkter 2021

RÄDDNINGSCHEF

Budget 2021

Intäkter 2020

Kostnader
2021

Budget 2021

Kostnader
2020

Intäkter

Kostnader

59 414

58 716

59 554

-13 157

-10 516

-13 788

698

-2 641

STAB & SERVICE

3

0

0

-2 801

-4 622

-4 238

3

1 821

FÖREBYGGANDE

497

400

439

-2 425

-2 471

-2 233

97

46

OPERATIVT

212

0

35

-1 910

-2 939

-992

212

1 029

8 651

8 844

7 177

-22 656

-21 366

-19 540

-193

-1 290

817

706

721

-5 196

-4 937

-4 937

111

-259

ÄLVDALEN

2 538

2 376

2 317

-12 810

-12 368

-12 864

162

-442

LEKSAND

2 750

2 580

2 395

-7 788

-7 869

-7 555

170

81

VANSBRO

2 526

2 447

2 414

-8 849

-8 781

-8 855

79

-68

77 408

76 069

75 052

-77 592

-75 869

-75 002

1 339

-1 723

MORA
ORSA

Totalt

INVESTERINGSREDOVISNING 2021-12-31
INVESTERINGSREDOVISNING 2021

Beslutad utgift

Årets investeringar

Ack utfall 21-12-31
0

Två äldre bilar har sålts under året och avförts från anläggningsregistret.
Inga investeringar under 2021.
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Sammanfattning
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Brandkåren Norra Dalarna har KPMG granskat kommunalförbundets årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
I samband med granskningen av årsbokslut samt årsredovisning har vi framfört ett flertal synpunkter för justering. Samtliga noteringar har
rättats i bokslutet och i årsredovisningen. Vår bedömning är att förbundet bör se över processen med månadsbokslut, bokslutsprocessen och
kompetensutveckla för ändamålet.
Vi har, utöver vad som nämns ovan om, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som
anges i stycke 1.4, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet för kommunalförbundet, och i granskningen har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning.

Resultat
Kommunalförbundets resultat för året uppgår till -0,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än samma period förra året. Årets utfall är 0,8 mnkr sämre än
budget. Avvikelsen jämfört med budget beror både på ökade intäkter men också på ökade kostnader, främst i posten Övriga kostnader.

Balanskrav
Vår bedömning är att kommunalförbundet inte har uppnått balanskravet för helåret. Årets balanskravsresultat uppgår till -0,2 mnkr och ska
återställas inom tre år.
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Sammanfattning
Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionens beslutade målen för god
ekonomisk hushållning.
Kommunalförbundet har fastställt finansiella mål samt säkerhetsmål och prestationsmål inom tre områden för 2021.
Verksamhetsmålen har i vissa fall karaktären av att vara aktiviteter och inte mål för verksamheten. Det saknas i flera fall måltal som gör att man
kan bedöma om ett mål är uppnått eller inte.
I vår granskning av direktionens fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning
har vi inte funnit något avvikande.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda finansiella målen inte har uppnåtts 2021 då ett av målen inte har uppnåtts.

Verksamhetsmål
Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av om god ekonomisk hushållning uppnåtts. Vi rekommenderar direktionen
att göra en sammantagen bedömning för hur väl man uppnått god ekonomisk hushållning.
Efter som det saknas en sammanfattande bedömning från direktion av om man bedömer att man har uppnått god ekonomisk hushållning för
verksamhetsmålen eller inte, har revisorerna ingen bedömning att utgå från.
Vi rekommenderar direktionen att fortsättningsvis göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnås.
Mora 2022-05-06
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor
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1 Inledning
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Inledning
Vi har av Brandkåren Norra Dalarnas revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med
de mål som direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 direktionens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:
 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionsbeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod
Granskningen av årsredovisningen omfattar:








Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av
direktionen beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 5-20 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga
sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd
Granskningen avser direktionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiansvarig.
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2 Resultat av
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla.
Vi noterar att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak formellt efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsprinciper att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) samt enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) redovisning samt
rekommendationerna från RKR.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunalförbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll,
mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.
Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunalförbundet redovisar
underskott för året som uppgår till -184 tkr, årets realisationsvinster uppgår till 31 tkr varvid balanskravsresultatet uppgår till -215 tkr.
I årsredovisningen anges att direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske och att man har beslutat att återställning
ska göras under 2022.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommunalförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar.
I KL stadgas även att kommunalförbunden ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och
innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar
kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen
beslutade målen.
Kommunalförbundet har fastställt finansiella mål samt säkerhetsmål och prestationsmål inom tre områden för 2021.
Verksamhetsmålen har i vissa fall karaktären av att vara aktiviteter och inte mål för verksamheten. Det saknas i flera fall måltal
som gör att man kan bedöma om ett mål är uppnått eller inte.
I vår granskning av direktionens fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.
Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av om god ekonomisk hushållning uppnåtts. Vi
rekommenderar direktionen att göra en sammantagen bedömning för hur väl man uppnått god ekonomisk hushållning.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.1 Finansiella mål
Mål fastställa av direktionen

Måluppfyllelse enligt årsredovisningen

Resultatet efter finansiella poster ska uppgå
till minst 200 tkr i genomsnitt över en period
som sammanfaller med värdkommunens
budget och planperiod.

Brandkåren Norra Dalarna nådde inte det finansiella
målet om minst ett överskott motsvarande 200 tkr för
2021.
Målet bedöms inte vara uppnått.

Investeringarna ska finansieras med egna
medel och det låneutrymme förbundet har
enligt medlemskommunernas fattade
borgensbeslut.

Inga investeringar har gjorts under 2021
Målet bedöms vara uppnått.

Vår sammanfattande bedömning är att ett av två mål är förenliga med de av direktionen fastställda finansiella målen och ett mål har inte
uppnåtts.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.2 Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen består av säkerhetsmål och prestationsmål inom tre områden:
• Förebyggande verksamhet
• Operativ verksamhet
• Uppföljning och egenkontroll
Totalt har tre säkerhetsmål och 15 prestationsmål fastställt.
Av förbundets utvärdering framgår att man bedömer att två säkerhetsmål har uppnåtts och ett är delvis uppfyllt. Av prestationsmålen har
tolv mål uppnåtts och tre är delvis uppfyllda.
Av utvärderingen framgår inte när man bedömer att ett mål är uppnått eller inte och hur man gjort bedömningen av måluppfyllelsen i
förhållande till målet.
Det saknas en sammanfattande bedömning av alla verksamhetsmål från direktionen som beskriver hur man bedömer måluppfyllelsen för
året.
Efter som det saknas en sammanfattande bedömning från direktion av om man bedömer att man uppnått god ekonomisk hushållning för
verksamhetsmålen eller inte har revisorerna ingen bedömning att utgå från.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning
Belopp i Tkr
Verksamhetens nettokostnader
Förändring i %, jmf med fg år
Medlemsbidrag
Förändring i %, jmf med fg år

2021-12-31 Budget 2021 2020-12-31 Prognos 2021
-70 569

-69 971

-70 760

0,3%

1,1%

-11,5%

-69 971
1,1%

70 538

70 285

70 894

70 285
0,9%

0,5%

0,9%

-11,6%

Finansnetto

-153

-114

-84

-99

Årets resultat
Nettokostnader i relation till
medlemsbidrag %

-184

200

50

215

-100%

-100%

-100%

-100%

Årets resultat uppgår till -0,2 mnkr avviker totalt med -0,4 mnkr från budget och med -0,4 mnkr jämfört med prognosen.
Verksamhetens intäkter har i jämförelse med föregående år ökat med ca 58 % (2,4 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca
3,2 % (2,3 mnkr) jämfört med fg år.
Ökningen av intäkter avser förebyggande arbete och avgifter samt olika tjänster som faktureras.
Kostnadernas ökning är främst hänförliga till ökade lönekostnader men minskade pensionskostnader. Kostnader för hyror har
ökat samtidigt har materialkostnader mm minskat. Övriga kostnader har ökat.
Avskrivningarna har minskat något på grund av att vissa inventarier är helt avskrivna.
I jämförelse med budget har intäkterna ökat med 1,1 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med 1,5 mnkr vara
personalkostnaderna överstiger budget med ca 2,0 mnkr. För övriga kostnader är det mindre positiva och negativa avvikelser
och avskrivningar är i nivå med budget.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning
Belopp i Tkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital

Kommunalförbundet
2021-12-31

2020-12-31

61 287

60 810

-30

154

0,0%

0,3%

Omsättningstillgångar

40 081

35 863

Kortfristiga skulder

40 701

25 163

98%

143%

Redovisad soliditet

Balanslik viditet

Balansomslutningen har ökat med 0,5 mnkr.
Maskiner och inventarier har minskat med årets avskrivningar som uppgår till 3,7 mnkr.
Kortfristiga fordringar har minskat med 18,3 mnkr och beror främst på att kundfordringarna i år är lägre än förra året. Under året
har förbundet gjort ytterligare placeringar i värdepapper med 11 mnkr. I årets bokslut har dessa skrivits ner med 26 tkr till
marknadsvärdet. Likvida medel har i bokslutet ökat med 11,6 mnkr.
Avsättning för pensioner har ökat med ca 0,8 mnkr och beror till största delen på att skulden justerats på grund av att Skandia
uppdaterat uppgifterna för skulden med ny information.
Av den långfristiga skulden förfaller 15 mkr till betalning under 2022 varför den redovisas som kortfristig skuld.
Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter som inte har justerats i bokslutet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året.
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.
Årets kassaflöde är positivt med 22,6 mnkr och förbundets likvida medel uppgår vid årets slut till 31,7 mnkr.
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till 23,2 mnkr, årets investeringar har tillfört likviditeten med 0,1 mnkr.
Finansieringsverksamheten har belastat kassaflödet med 0,7 mnkr.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar direktionens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för
den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
fullmäktiges sist beslutade budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven i enlighet med
lagstiftningen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets
investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
direktionens budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen.
Kommunalförbundet har under året inte investerat i några nya maskiner och inventarier. Inte heller har några nya
leasingkontrakt tecknats under året.
Vår bedömning är att informationen för investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.
2.10 Övrigt
I samband med granskningen av årsbokslut samt årsredovisning har vi framfört ett flertal synpunkter för justering. Samtliga
noteringar har rättats i bokslutet och i årsredovisningen. Vår bedömning är att förbundet bör se över processen med
månadsbokslut, bokslutsprocessen och kompetensutveckla för ändamålet för att få en bättre process för årsbokslut och
årsredovisning.
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Revisorerna i Brandkåren Norra Dalarna

Till
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (organisationsnummer 222000 - 3269) av
dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och
inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse inte är
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Detta då ett av två finansiella mål
inte uppnås. Då det saknas en sammanfattande bedömning från direktion av om man
bedömer att man har uppnått god ekonomisk hushållning för verksamhetsmålen eller inte,
har revisorerna ingen bedömning att utgå från.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Brandkåren Norra Dalarna har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.
022-05-06
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022

§ 62

OK KS 2022/00197-1

Protokollsutdrag från BRAND - Direktionen Brandkåren
Norra Dalarnas sammanträde den 2022-03-31 Årsredovisning och årsbokslut 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2021 för Brandkåren Norra
Dalarna.

Jäv

Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen
av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Av förbundsordningen framgår att en årsredovisning ska upprättas och godkännas av
direktionen. I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Brandkåren
Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. §4 LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.
Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna som därefter avge revisionsberättelse som
tillsammans med årsredovisningen ska överlämnas till medlemskommunernas
fullmäktige för beslut om godkännande samt beslut om ansvarsfrihet för direktionen i
dess helhet. Senast den 15 april ska överlämningen till medlemskommunerna ske.
Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2021 ett utfall som visar ett negativt
resultat med 184 tkr, avvikelsen mot budget är -384 tkr.
Enligt kommunallagen ska ett balanskravsunderskott regleras senast tre år efter att det
har konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur en
reglering ska ske.
Direktionen föreslås besluta om att underskottstäckning ska ske under 2022.

Beslutsunderlag
-

Årsredovisning och årsbokslut 2021

Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2021.
2. Direktionen beslutar att underskottstäckning ska ske under 2022.

Sändlista

Medlemskommuner
Revisorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23
(26)
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Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna
Revisionen

2022-05-06

Till
Förbundsdirektionen i Branskåren Norra Dalarna
För kännedom
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021
Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.
Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Granskningsresultatet
framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av KPMG.
Vi har i granskningen inte funnit några väsentliga felaktigheter. Årsredovisningen har
i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets
resultat och ställning.
Vi bedömer att de av direktionen fastställda finansiella målen inte har uppnåtts 2021,
då ett av målen inte har uppnåtts. Då det saknas en sammanfattande bedömning från
direktion av om man bedömer att man har uppnått god ekonomisk hushållning för
verksamhetsmålen eller inte, har revisorerna ingen bedömning att utgå från.
Dessutom är vår bedömning att förbundet bör se över processen med månadsbokslut,
bokslutsprocessen och kompetensutveckla för ändamålet för att få en bättre process
för årsbokslut och årsredovisning.
Revisionen begär yttrande över den bifogade granskningsrapportens kommentarer och
rekommendationer senast 2022-08-29
För de

ro ndevalda revisorerna i Brandkåren Norra Dalarna

Göda 'findkvist
Sammankallande för revisionen
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PROTOKOLLSUTDRAG
GemSocialmyndighetsutövning2019-2022
Sammanträdesdatum:
25.02.2022

§1

MK GMYN 2022/00003-1

Årsredovisning
2021
Beslut
Gemensamnämnd för social myndighetsutövning godkänner årsredovisning 2021.

Sammanfattning
avärendet
Året har till stor del präglats av att upprätthålla verksamhet med god kvalitet under
pågåendepandemi.
Under våren såg verksamheten en successivökad arbetstyngd inom främst
biståndsbedömning äldre men till viss del även socialpsykiatri och resurserna ökades
för att kunna ta emot ärenden under sommaren och hösten.
Verksamheten fortsatte med hemarbete för handläggarna för att minska smittspridning
till bl a klienter som tillhör riskgrupp och med bibehållna rutiner vid hembesök.
Schablontider infördes inom biståndsbedömning äldre hemtjänst, vilket medfört
effektivisering i handläggningen.
Sammantagethar åtgärderna lett till att verksamheten hittills och i närtid bedöms klara
sitt uppdrag utan nämnvärd negativ påverkan på kvalitet, rättssäkerhet eller
arbetsmiljö.
Verksamheten får ett ekonomiskt utfall för 2021 på 400 tkr mindre än budget.
Resor och utbildning har inte kunnat ske i planerad omfattning varför det finns ett
uppdämt behov av fortbildning från verksamheten. Vakant chefstjänst under 4
månader är ytterligare en anledning till överskott.

Beslutsunderlag
Årsredovisning daterad 2022-02-04.

Förslagtill beslut
Gemensamnämnd för social myndighetsutövning godkänner årsredovisning 2021.

Sändlista
Mora Orsa Älvdalens kommuner
Ekonomichefer Orsa, Älvdalen
Förvaltningsekonom socialförvaltningen Mora
SocialcheferMora, Orsa, Älvdalen

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande

3 (6)
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Anvisning
I årsredovisningen ska nämndens/bolagets/förbundets resultat (strategiska mål, nämndmål,
särskilda uppdrag och direktiv samt ekonomi) för hela året sammanställas.
Nämnden/bolaget/förbundet ska analysera och förklara sina respektive ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat. Kommunstyrelsen sammanställer kommunens årsredovisning utifrån
nämndernas, bolagens och förbundets redovisningar.
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1 Verksamhetsuppföljning
Anvisning
Observera att detta avsnitt är obligatoriskt att fylla i då denna text utgör underlag för kommunens
samlade årsredovisning. Avsnittet har en begränsning i antal tecken som kan användas, detta för att
göra den samlade rapporten för kommunen mer fokuserad samt underlätta den slutliga
sammanställningen. Om nämnden/bolaget/förbundet har behov av att redovisa en längre och mer
detaljerad text kan detta göras under avsnitt 6 där teckenbegränsning saknas.

1.1 Inledning
Anvisning
Kortfattad beskrivning av nämndens/bolagets/förbundets grunduppdrag.

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning är ansvarig nämnd över Norra Dalarnas
Myndighetsservice som ansvarar för myndighetsutövning gällande äldreomsorg, personer med
funktionsnedsättning, familjerätt och för systemadministratörer inom socialförvaltningens
verksamhetsområde.

1.2 Viktiga händelser under perioden
Anvisning
•
•

Beskriv nämndens/bolagets/förbundets verksamhet under perioden (ex nya verksamheter,
invigningar, speciella satsningar etc.)
Vad har påverkat nämndens/bolagets/förbundets verksamhet under året (ex nya lagar och
regler, organisationsförändringar).

Schablontider infördes under våren avseende hjälp i hemmet för att få en mer rättvis bild av beslutad
tid jämfört med utförd tid. Differensen mellan beslutad och verkställd tid har minskat successivt under
året.
I samband med uppföljningsarbetet har ärenden flyttats över under året från Procapita till Life Care.
Överflyttningarna har medfört ökad tid vid uppföljningsarbetet men ger på sikt ökad effektivitet i
uppföljningsarbetet.
Familjerätten har under året haft en normal belastning och har av den anledningen kunnat hantera
ärenden utan att behöva att köpa in konsulttjänst.
IBIC har införts under året, vilket har inneburit en ökad rättssäkerhet.
Avseende systemadministrationen har översyn ansvarsfördelning och ökad samverkan med
objektförvaltingen fortsatt under året.
Vad gäller taligenkänningen (Max Manus) har användandet bidragit till effektivisering i
handläggningen under året.
Ny myndighetschef tillträdde i september 2021.
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1.3 Verksamhetspåverkan av covid-19
Anvisning
•
•

Beskriv hur covid-19 har påverkat nämndens/bolagets/förbundets verksamhet under
perioden.
Beskriv också hur covid-19 kan komma att påverka nämndens/bolagets/förbundets
verksamhet i närtid.

Arbetstyngd
Förstärkning inom biståndsbedömning äldre under sommaren och hösten till följd av ökad
ärendemängd. Omfördelning av ärenden under hösten och minskad telefontid har även genomförts för
att hantera den ökade ärendemängden.
Klientbesök
Till följd av att vaccineringen i samhället genomfördes under året kunde hembesöken utökas efter
sommaren.
Hemarbete
Handläggarna har i hög utsträckning arbetat hemma under året och i takt med att restriktionerna
lättade under hösten infördes ökad närvaro på kontoret med hänsyn till arbetsmiljö och effektivitet.
Genom en noggrann närvaroplanering har risken för smitta kunnat minska och bibehållen social
samvaro, om än i färre antal, kunnat bibehållas.
Sammanfattning
Åtgärderna till trots har verksamheten bedömts klara av sitt uppdrag utan närmre negativ påverkan på
kvalitet, rättssäkerhet och arbetsmiljö.

1.4 Framåtblick
Anvisning
Beskriv kortfattat vilka utmaningar och möjligheter som kan komma att påverka
nämndens/bolagets/förbundets verksamhet i närtid.
Med anledning av rekommendationerna till följd av covic-19-pandemin har verksamheten inte kunnat
tillgodogöra sig fortbildningsinsatser i den utsträckning som var planerad, vilket medför att det finns
ett uppdämt behov av fortbildning.
Det behövs en systematisk rutin i samverkan med LSS-verksamheterna för att komma till rätta med
uppföljningarna inom LSS.
Då uppföljningar inte skett i enlighet med fastställt mål för 2021 rörande äldre och då ärendemängden
successivt ökar kommer det behövas förstärkning för att nå målet 2022 för uppföljningar och för att
hantera nyprövningarna. Detta kommer att hanteras inom befintlig budget 2022. Detta kommer i sin
tur komma att medföra risk för att rättssäkerheten inom övrig verksamhet inte kan öka i den
omfattning som är nödvändig.
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2 Måluppfyllelse – nämndmål och mått
Anvisning
Riktade mål, nämndmål och mått från kommunplan/nämndplan 2021 är obligatoriska att
kommentera. Måluppfyllelsen, åtgärder och aktiviteter ska beskrivas och analyseras.
Redovisning av mål och mått. Gör följande:
1.

Kommentera måtten (Beskriv resultatet, jämför med tidigare års resultat, jämför med andra
kommuner).
2. Analysera måluppfyllelsen. (Beskriv vidtagna åtgärder och aktiviteter under året. Vad har
fungerat bra respektive mindre bra? Vilka åtgärder har gett resultat?)
3. Skriv förslag till fortsatta åtgärder/aktiviteter.

2.1 Strategiska mål: Kommunens ekonomi ska vara långsiktig och hållbar
2.1.1 Nämndmål : Kostnadseffektiv verksamhet och organisation
Mått

Årets mål

Utfall

Måluppfyllnad %

Budgetföljsamhet

19 151,3 tkr

18 740,2 tkr

98,78%

Antalet framtagna
eller reviderade
processkartläggning
ar.

>5

3

60%

Andelen
processkartläggning
ar som skett i
samverkan med
socialnämnd.

Budgetföljsamhet
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Differens mellan utfall och budget beror på vakant chefstjänst fyra månader samt lägre kostnader för
utbildning och handledning.

Antalet framtagna eller reviderade processkartläggningar.
Processbeskrivning från anmälan/ansökan till verkställighet framtagna för äldregruppen och
socialpsykiatrin under 2021. LSS-gruppen gjorde en processbeskrivning under hösten 2020.Två
processkartläggningar påbörjade 2021 men ej avslutade.

Andelen processkartläggningar som skett i samverkan med socialnämnd.
Inga processkartläggningar klara under 2021. Under 2021 påbörjades processkartläggning av
hemtjänst och personlig assistans inom objektförvaltningen men kommer att fortsätta under 2022.
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2.2 Strategiska mål: Digitalisera för hållbar utveckling
2.2.1 Nämndmål : Digitalisering är en självklar del i verksamhetsutvecklingen
Enhetsanpassad anvisning
Anvisningar för uppföljning av måttet "Andel kommunrelaterade ärenden medborgare kan utföra
digitalt, procent".
Måttet går ej att följa upp då det saknas utgångsvärde. Istället ska nedanstående uppgifter beskrivas.
1.

Beskriv i ord hur många e-tjänster förvaltningen har som vänder sig till externa
användare (ex. medborgare, företag, föräldrar, elever och brukare).
2. Beskriv vilka e-tjänster som kan komma att införas inom några år. Hur ser planen ut
framåt?

Mått

Årets mål

Utfall

Måluppfyllnad %

E-tjänst, intern

>1

0

0%

E-tjänst, extern

>1

0

0%

Andel
kommunrelaterade
ärenden
medborgare kan
utföra digitalt,
procent

Andel kommunrelaterade ärenden medborgare kan utföra digitalt, procent
Förvaltningen har ingen e-tjänst idag som vänder sig till medborgarna. Beslut togs 2021 att införa etjänster inom förvaltningen.

E-tjänst, intern
Inga interna e-tjänster infördas då behov saknas.

E-tjänst, extern
Beslut togs hösten 2021 att införa e-tjänster. Processkartläggningar påbörjade i väntan på tekniska
anpassningar.

2.3 Strategiska mål: Bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer och
samhällen för alla
2.3.1 Nämndmål : Brukare/anhöriga/klienter ska känna sig trygga med den
myndighetsutövning som utförs och den ska utgå från individens behov i centrum.
Mått

Årets mål

Utfall

Måluppfyllnad %

Andel insatser med
tillsvidare beslut som
följts upp

Andel insatser med tillsvidare beslut som följts upp
Handläggning sker enligt IBIC. Handledning i arbetsmetoden har skett under våren och kommer att
fortsätta även under 2022.
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Arbetet med uppföljningar pågick under året. Till följd av överflyttning av ärenden från ett
verksamhetssystem till ett annat uppnåddes inte målet trots extra resurser under viss tid.
På grund av överflyttning mellan verksamhetssystem är det svårt att ta fram tillförlitlig statistik.
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3 Uppföljning av uppdrag enligt strategisk plan 2019-2022
Anvisning
Nämnder, bolag och förbund som inte har uppdrag att rapportera har inte heller fått någon textruta
för detta.
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4 Hållbara idéer
Anvisning
Nämnder som har beviljats medel till Hållbara idéer ska kommentera sina samtliga pågående
projekt samt projekt som avslutats under 2021, enligt nedanstående.
1.
2.
3.
4.

Ange projektnamn
Ge en lägesbild.
Finns avvikelser från projektplan ska dessa kommenteras.
Status:

•
•
•

påbörjad enligt plan eller påbörjad med avvikelse från plan
ej påbörjad
klar
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5 Ekonomisk uppföljning
Anvisning
Här kommenteras det ekonomiska utfallet för helåret.
Obs. Detta avsnitt är obligatoriskt att fylla i då denna text utgör underlag för kommunens samlade
årsredovisning. Avsnittet har en begränsning i antal tecken som kan användas, detta för att göra den
samlade rapporten för kommunen mer fokuserad samt underlätta den slutliga sammanställningen.
Om nämnden, bolaget eller förbundet har behov av att redovisa en längre och mer detaljerad text
kan detta göras under avsnitt 6. Uppföljning (obegränsad) där teckenbegränsning saknas.

5.1 Analys av utfall och prognos
Anvisning
Här kommenteras och analyseras det ekonomiska utfallet per den 31 december 2021. Om utfallet
avviker nämnvärt från den prognos som lämnades vid föregående uppföljning (VUP2) ska detta
särskilt kommenteras och anledningarna till att utfallet skiljer sig åt från prognosen ska särskilt
redovisas.

Anvisning
1.

Kommentera utfall i förhållande till ram, såväl förvaltningsövergripande som per
verksamhetsområde.
2. Kommentera stora skillnader mellan resultat och tidigare prognoser.
3. Beskriv eventuellt vidtagna åtgärder för att nå ram 2021.
4. Beskriv ekonomiska konsekvenser av covid-19.
Anledningen till överskottet är utebliven handledning, utebliven fortbildning, vakant chefstjänst under
4 månader samt lägre lokalkostnader. Utebliven fortbildning är en konsekvens av covid-19. Behovet
kvarstår och konsekvensen kan bli att kostnaderna blir högre på sikt. På grund av ökat hemarbete
sades kontorsrum upp under hösten 2021. Lokalkostnaderna kommer därför fortsatt vara lägre.

5.2 Åtgärdsförslag vid budgetavvikelse
Anvisning
Om nämndens/förbundets resultat avviker nämnvärt från budget ska nämnden/förbundet här
redovisa åtgärdsförslag för att få en ekonomi i balans. Åtgärder ska anges både på kort och lång sikt.
Det vill säga åtgärder för att få en ekonomi i balans 2021 samt även kommande år.

5.3 Driftsredovisning nämnd (tkr)
Resultaträkning
Anvisning
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•
•

Fyll i tabellen med utfall per den 31 december 2021.
Ange intäkter som negativa tal med minustecken före och kostnader med positiva tal, för att
få korrekt summering på sista raden.
Ange siffror i tusental utan decimaler.

•

Observera att den här tabellen ska ha samma summering på sista raden som tabellen nedan.

(tkr)

Helår 2021
Redovisat

Helår 2020

Budget

Avvikelse

Redovisat

INTÄKTER
Riktade statsbidrag

0

0

0

-563

Övriga intäkter

-18 740

-19 151

-411

-17 245

Summa intäkter

-18 740

-19 151

-411

-17 808

15 740

15 995

255

14 440

1 125

1 223

98

1 177

Kapitalkostnader

0

0

0

0

Övriga kostnader

1 875

1 933

58

2 191

Summa kostnader

18 740

19 151

411

17 808

NETTOKOSTNAD,
RAM

0

0

0

0

KOSTNADER
Personalkostnader
Lokalkostnader

Per verksamhetsområde
Anvisning
•
•

Fyll i tabellen med utfall per verksamhetsområde den 31 december 2021.
Ange intäkter som negativa tal med minustecken före och kostnader med positiva tal, för att
få korrekt summering på sista raden.
Ange siffror i tusental utan decimaler.

•

Observera att den här tabellen ska ha samma summering på sista raden som tabellen ovan.

(tkr)
Verksamhetsområde

Helår 2021
Redovisat

Helår 2020

Budget

Avvikelse

Redovisat

Mora 57%
SoL Äldre

6 231

6 368

137

5 734

890

910

20

819

LSS

1 335

1 365

30

1 229

Familjerätt

1 335

1 365

30

1 229

890

910

20

819

2 296

2 346

50

2 112

Socialpsykiatri

328

335

7

328

LSS

492

503

11

492

Socialpsykiatri

Systemadministration
Orsa 21%
SoL Äldre
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Familjerätt

492

503

11

492

Systemadministration

328

335

7

328

2 405

2 458

53

2 213

Socialpsykiatri

344

351

7

316

LSS

515

527

12

474

Familjerätt

515

527

12

474

Systemadministration

344

351

7

316

18 740

19 154

414

17 375

Älvdalen 22%
SoL Äldre

Summa

Verksamhetsområdena är fördelade enligt fördelningsnyckel som baseras på antal personal mot respektive
verksamhetsområde.
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6 Uppföljning (obegränsad)
Anvisning
Om nämnden/bolaget/förbundet har behov av att lämna en mer detaljerad rapport, utöver de
obligatoriska delarna, med egna rubriker och utan teckenbegränsning kan detta göras under denna
punkt.
Observera att denna text inte redovisas i kommunens gemensamma årsredovisning.

6.1 Verksamhetsuppföljning (obegränsad)
6.2 Ekonomisk uppföljning (obegränsad)
Anvisning
Här kommenteras och analyseras det ekonomiska utfallet per den 31 december 2021. Kommentaren
bör innehålla följande delar:
•
•
•

Kommentar till utfall
Vidtagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans (om resultatet avviker från budget)
Kommentera förändring budget-prognos-utfall
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7 Investeringar
Anvisning
Här redovisas utfallet av årets investeringar.

Kommentar till utfall och prognos
Anvisning
Skriv en kortfattad kommentar till investeringsredovisningen. Om någon investering avviker
nämnvärt från budget så krävs en mer detaljerad förklaring till avvikelsen.
Årets Investeringar (tkr) Nettoinvesteringar
Anvisning
Ange periodens utfall, samt budget och prognos för årets investeringar.

Årets investeringar (tkr) Nettoinvesteringar

Redovisat 2021

Redovisat 2020

Summa
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Styrelsen och verkställande direktören för Oreälvens Kraft AB, med säte i Orsa kommun, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden

Oreälvens Kraft AB ägs till 35% av Orsa Kommun och till 65% av Fortum Sverige AB (556006-8230),
som ingår i den börsnoterade finska energikoncernen Fortum. Koncernredovisning upprättas av Fortum
Oyj, org.nr 1463611-4.

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet utgörs av produktion av elkraft i Unnåns kraftstation. Kraften levereras till
delägarna enligt avtal. Produktionen under räkenskapsåret för kraftverket uppgick till 15,34 (16,17)
GWh.
Normalårsproduktionen är 13 GWh. Den löpande verksamheten hanteras av Fortum Sverige AB som
svarar för såväl den tekniska driften som den ekonomiska förvaltningen.

Investeringar

Investeringar har under räkenskapsåret uppgått till 2321 (33) Tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsårets utgång

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och
resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)

2021
4 203
-28
15 165
447

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital

2020
3 232
-27
14 097
468

2019
3 134
-29
13 746
90

2018
3 181
-27
13 660
113

2017
3 336
-28
13 649
146

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

Belopp vid årets ingång

100

20

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

369
-22

100

20

347

-22
22
-21
-21

Totalt

468
0
-21
447
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets resultat
disponeras så att
i ny räkning överföres

347 787
-20 861
326 926
326 926

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
Årsredovisningen är upprättad i tusental svenska kronor där ej annat anges.
Genom avrundningar av belopp till närmast tusental svenska kronor kan det i vissa fall förekomma att
summa totalbelopp inte är exakt lika med summan av alla delbelopp.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

4 203
4 203

3 232
3 232

-350
-2 690
-1 039
-4 079
124

-327
-1 724
-1 027
-3 078
154

-152
-28

-182
-28

Resultat före skatt

-28

-28

Skatt på årets resultat
Årets resultat

7
-21

6
-22

Resultaträkning

Not

Tkr

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Kraft- och nätkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

1
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2021-12-31

2020-12-31

2
3
4

3 224
6 883
28

3 398
7 741
1

5

2 322
12 457

35
11 175

192
12 649

185
11 360

Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos delägare
Övriga fordringar

2 207
252
57
2 516

2 555
171
10
2 736

Summa omsättningstillgångar

2 516

2 736

15 165

14 096

Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2021-12-31

2020-12-31

100
20
120

100
20
120

Summa eget kapital

348
-21
327
447

369
-22
347
467

Obeskattade reserver

1 101

1 101

12 373

12 373

1 208
26
10
1 244

71
73
11
155

15 165

14 096

Balansräkning

Not

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6
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Tilläggsupplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäkter

Bolagets intäkter utgörs av kraftintäkter från delägarna i enlighet med ägaravtal. Intäkter värderas till det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Inkomstskatt

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler
och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Uppgift om moderbolag

Fortum Oyj (org nr 1463611-4) med säte i Esbo är moderbolag i den största koncern som
Oreälvens Kraft AB ingår i, för vilken koncernredovisning upprättas.
Koncernredovisning kan erhållas från Fortum Oyj, PB 1, FIN-00048 FORTUM FINLAND.
Fortum Sverige AB (org 5566006-8230) är moderbolag i den minsta koncern som
Oreälvens Kraft AB ingår i.
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Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med planmässiga avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade
värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnad.
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. När avskrivningsbart
belopp fastställs beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används
för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

2-4%
2,5-5%
2,5-10%
20-25%

Har en anläggningstillgång ett lägre verkligt värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta
lägre verkliga värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
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Noter
Tkr

Not 1 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, koncernföretag
Övriga poster

2021

2020

147
5
152

177
5
182

2021-12-31

2020-12-31

9 261
0
9 261

8 985
276
9 261

-5 863
-174
-6 037

-5 691
-172
-5 863

3 224

3 398

2021-12-31

2020-12-31

28 524
0
28 524

28 023
501
28 524

-20 782
-858
-21 640

-19 929
-853
-20 782

6 884

7 742

Not 2 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Omfört från pågående nyanläggning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Omfört från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Omfört från pågående nyanläggning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

88
33
121

88
0
88

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-86
-7
-93

-86
-1
-87

28

1

Utgående redovisat värde

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Ingående balans
Under året nedlagda kostnader och betalda förskott
Under året aktiverade kostnader

2021-12-31

2020-12-31

35
2 321
-34
2 322

778
34
-777
35

2021-12-31

2020-12-31

12 373
12 373

12 373
12 373

Not 6 Långfristiga skulder

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen
Skuld till koncernföretag
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Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 24 februari 2022 startade Ryssland en invasion av Ukraina. Som en konsekvens av detta har Förenta
staterna, Storbritannien och Europeiska unionen bland andra infört sanktioner riktade mot Rysslands
tillgång till kapital och finansiella marknader, sanktioner från en mängd banker såväl som handel i
övrigt. Oreälvens Kraft AB har inte påverkats av dessa händelser då bolaget inte har några direkta
affärsförbindelser med Ryssland.

Orsa 2022- 04-04
Jukka Revell
Verkställande direktör

Hans-Göran Olsson

Ronny Lovén

Dan Netzell

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats
Deloitte AB

Petter Engdahl
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Oreälvens Kraft AB
organisationsnummer 556210-1245

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Oreälvens Kraft AB för räkenskapsåret 2021-01-01 2021-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Oreälvens Kraft
ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och
av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.



skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till Oreälvens Kraft AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
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utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Oreälvens Kraft AB för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Oreälvens Kraft AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
Oreälvens Kraft AB
organisationsnummer 556210-1245



företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller



på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm i enlighet med efterföljande digital signering
Deloitte AB

Petter Engdahl
Auktoriserad revisor
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Inledning
Överförmyndare i samverkan har under året i allt väsentligt uppfyllt sina mål. Ekonomiskt har
verksamheten har gått med ett överskott. Orsaken till överskottet förklaras till största delen av
lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, en otillsatt juristtjänst samt att kostnaden
för nytt verksamhetssystem blev lägre än budgeterat. Under året har akter med
ensamkommande barn upphört. Överförmyndarkansliet har dock under 2021 fortsatt hantera
mycket svåra och juridiskt komplexa ärenden, samtidigt som mycket arbetstid lagts ned på att
byta ärendehanteringssystem från Wärna till Provisum. Med anledning av systembytet
kommer en del nya benämningar gälla i text och statistik framöver. Tidigare har benämningen
på hur många personer som har ställföreträdare i resp. kommun redovisats i ”antal ärenden” i
Wärna. I det nya systemet, Provisum, så används i stället benämningen ”antal akter /
huvudmän” för resp. kommun. Antal ärenden är i stället ett mått på hur många
handläggningsärenden vi handlagt, d.v.s hur mycket arbete vi utfört. Det kan därför under år
2021 bli en något svårtolkad statistik då vi har haft två olika system som vi arbetat i under
året. Detta kommer med tiden att klarna då vi i framledes bara kommer att använda statistik
tagen ur Provisum.

Indikatorer och mått
Kommunernas invånarantal 31/12 2020 enligt SCB.
Tabell
Mora
Orsa
Älvdalen
Rättvik
Leksand
Vansbro
Totalt

20 492
6 877
7 033
11 047
15 801
6 801
68 051

Analys
Som framgår av det ovanstående består ÖiS av relativt små kommuner. Antalet invånare inom
ÖiS område har minskat med 5 personer jämfört med statistiken för Verksamhetsberättelse
2020. Orsa kommun står för den största minskningen av invånare och Rättviks kommun står
för den största ökningen av invånare. En ökning av invånarantalet innebär normalt en ökning
av antalet akter (huvudmän) hos överförmyndaren och en minskning det motsatta.
Befolkningsförändringen är dock försumbar och kommer inte i sig, ha någon omedelbar
inverkan på en ändring av antalet akter för respektive kommun.

Antalet akter per kommun
Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som historiskt har vuxit av olika orsaker. Dels
av rent demografiska orsaker men även på grund av ändrade familjestrukturer. Socialtjänsten
och de personliga ombudens intresse av att alla med ett ”behov” bör få god man är en
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bidragande orsak samt att tingsrätterna får anses generösare att anordna godmanskap än
tidigare. Under 2021 upphörde akterna med ensamkommande barn helt. Huvudmän som får
ställföreträdare på grund av ren ålderdom fortsätter minska samtidigt som antalet komplexa
akter/huvudmän med mestadels yngre huvudmän ökar.
Tabell
Antal aktiva akter
(huvudmän)
2019
Mora
304
Orsa
76
Älvdalen
96
Rättvik
154
Leksand
195
Vansbro
104
Totalt
929
Förändring/år

2020
311
76
103
166
191
100
947
+18

2021
305
75
118
170
179
95
942
-5

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Analys
På grund av politiska beslut har tillströmningen av ensamkommande barn som behöver god
man mer eller mindre avstannat. Det innebär att antalet huvudmän/akter numera är på den
normala nivå det var innan tillströmningen av ensamkommande barn 2015. Det återstår också
att se om de nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet kommer att innebära
att behovet av förordnade ställföreträdare minskar i framtiden. En anledning till att antalet
äldre huvudmän minskat och antalet yngre huvudmän ökat, kan nog till viss del tillskrivas
framtidsfullmakter och anhörigbehörighet då dessa möjligheter till hjälp och stöd främst riktas
till personer som på grund av sjukdom inte längre kan bevaka sina rättigheter. Dock har det
visat sig att det är mycket svårt för en anhörig att använda sig av anhörigbehörigheten då en
del socialtjänster inte vill acceptera den. En orsak till att det totala antalet akter inte ökar över
tid kan nog tillskrivas ÖIS inställning om att göra en strikt juridisk bedömning vid nya
ansökningar och anmälningar samt att överklaga i tveksamma fall.

Ärendeutveckling (tillkommande ställföreträdarskap)
Tabell
Tillkommande ställföreträdarskap
Tillkommande ställföreträdarskap
2019 2020 2021
Mora
61 56
54
Orsa
23 20
24
Älvdalen
25 35
36
Rättvik
30 51
57
Leksand
56 49
46
Vansbro
26 23
28
Totalt
221 234 245

xxx

xxx
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Analys
Det är alltid mycket arbete som ligger på verksamheten när vi får in en ny anmälan/ ansökan.
Även om inte alla inkommande ärenden resulterar i ett ställföreträdarskap så måste ändå
samma grundutredning göras. Det gäller inhämtande av utredning / läkarintyg, yttranden från
anhöriga, yttrande till tingsrätt och även rekrytering av ställföreträdare eller sammanträde i
tingsrätt. ÖiS har valt att lägga mycket juridiskt utredningsarbete på nya ansökningar för att
försöka få till rätt typ av hjälp för sökande i stället för ett anordnande som senare får avslutas
på grund av bristande samtycke efter bara en kortare tid. Den här inställningen är något som
alla vinner på i längden, såväl sökande som verksamheten i sig. Det är den här tabellen man
ska fokusera på för att förstå att ÖiS får in fler ansökningar/anmälningar och således utreder
och handlägger mer även om det inte slutar med ett anordnande i tingsrätt.

Ärendeutveckling (avslutade ställföreträdarskap)
Ett ställföreträdarskap kan upphöra på många olika sätt. De vanligaste är på grund av att
huvudmannen avlider eller att en underårig person blir myndig (eller uppskriven i ålder). En
annan orsak till avslut kan vara att huvudmannen inte vill samarbeta med god man och
därmed inte längre har något riktigt samtycke till godmanskapet. Även avslut av ärenden är
resurskrävande, inte minst granskning av slutredovisning, arvodering och utskick av
handlingar.
Tabell
Avslutade ställföreträdarskap
2019
2020 2021
Mora
60
49
54
Orsa
20
19
24
Älvdalen
16
28
25
Rättvik
35
39
54
Leksand
34
53
59
Vansbro
32
27
36
Totalt
197
215 252

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Analys
Antalet avslutade ställföreträdarskap ligger under de senaste åren på en relativt hög nivå och
fortsätter att stiga. Då de flesta ensamkommande barn redan tidigare har blivit myndiga och
avslutats så utgör de senaste årens avslutade ärenden, så gott som uteslutande, resurskrävande,
”vanliga ärenden”. Denna statistik visar med all tydlighet att vi handlagt mer och således har
en alltmer resurskrävande verksamhet trots att inte antalet aktiva akter/huvudmän ökar.

Ärendeutveckling (byte av ställföreträdare)
Byte av ställföreträdare är även det resurskrävande. Arbetsmomenten består bland annat av
rekrytering, beslut om byte, utfärdande av nya registerutdrag, utskick till nya gode män, ta in
slutredovisningar och granska dessa.

4

Verksamhetsberättelse 2021 överförmyndare - OK KS 2022/00097-1 Verksamhetsberättelse 2021 överförmyndare : Verksamhetsberättelse 2021, överförmyndare

Tabell
Byte ställföreträdare
Mora
Orsa
Älvdalen
Rättvik
Leksand
Vansbro
Totalt

2019
11
5
1
4
9
7
37

2020
7
1
1
7
2
4
22

2021
16
1
1
11
3
2
34

xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx

Analys
Det kan finnas anledning att hålla ett extra öga på bytesfrekvensen då den tenderar att
påverkas både av hur ställföreträdarna uppfattar sin ”arbetssituation” och hur noga
överförmyndaren är i sin tillsyn. Ett lägre antal byten per år är att föredra. Byten är mycket
arbetskrävande med flera beslut, nya tillgångsförteckningar och i förekommande fall
slutredovisningar. Anledningen till att Mora och Rättvik ökar i antal byten är att
arbetssituationen för ställföreträdarna inte har varit optimal då flera mycket komplexa
huvudmän/ akter krävt flera byten under året.

Ärendeutveckling (granskade årsräkningar)
Granskningen av årsräkningar är en mycket resurskrävande verksamhet som kräver en väl
fungerande metodik. Verksamheten är säsongsbetonad och pågår i första hand under tiden
februari-juni.
Tabell
Granskade årsräkningar
2019
2020
Mora
213
214
Orsa
44
46
Älvdalen
48
50
Rättvik
109
107
Leksand
115
121
Vansbro
59
60
Totalt
588
598

2021
217
42
50
113
106
55
583

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Analys
Granskningen av årsräkningar tar mycket tid och personalresurser. Den löpande
handläggningen måste ske parallellt med granskningen av årsräkningar och är därmed inget
som kan stå undan. Det finns uttalanden från JO där det sägs att granskningen bör vara klar så
snart som möjligt men senast sex månader från då årsräkningen lämnades in. Vi har klarat
denna gräns under flera år. Vi sätter mål inför varje granskningsperiod där vi räknar ut hur

5

Verksamhetsberättelse 2021 överförmyndare - OK KS 2022/00097-1 Verksamhetsberättelse 2021 överförmyndare : Verksamhetsberättelse 2021, överförmyndare

många årsräkningar varje handläggare bör granska per vecka för att klara gränsen om
maximalt 6 månader. Under år 2021 var vi dock tvungna att arbeta övertid under två
veckoslut för att nå målet.

Antalet årsräkningar i relation till antalet akter/ huvudmän
Antalet årsräkningar i relation till antalet akter/huvudmän ligger för år 2021 på 0,62. Under
2019 och 2020 låg jämförelsetalet på 0,63. Att ha ett stabilt jämförelsetal under 0,7 tyder på
att vi har en rättssäker och stabil verksamhet där vi håller oss till lagar och rutiner på ett
konsekvent sätt.
Arbetet med årsräkningar är, i vart fall under våren, det som kräver störst arbetsinsatser hos
överförmyndaren. De flesta ärenden hos överförmyndaren genererar en årsredovisning.
Alltför höga tal kan dock indikera att överförmyndaren oftare borde överväga möjligheten att
befria ställföreträdaren (särskilt förmyndare) från redovisning. Talet, bör i vart fall inte
överstiga 0,7, utan att verksamheten behöver göra en extra översyn.
Tabell
Antal ärenden
942

Antal årsräkningar Jämförelsetal
583
0,62

Analys
ÖiS inställning är att årsräkning bara skall tas in när lagen kräver det och inte ”för säkerhets
skull”. Det innebär att antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden får sägas ligga på en
bra nivå. ÖiS var klar med granskningen till ca 95 % per den 1 juni även i år. Detta datum är
satt utefter att vi ska kunna ta sommarsemester. Målet uppnåddes på grund av beordrad
övertid. I granskningen ingår också beräkning av arvoden. Utslaget på granskningsperioden
(mars-juni) granskas ca 7 årsredovisningar per arbetsdag.

Ärendeutveckling (beräknade arvoden)
De flesta gode män och förvaltare begär arvode och kostnadsersättning för sina insatser.
Arvoderingen sker i samband med att årsredovisningen är granskad. SKL (Sveriges
kommuner och Landsting) har gett ut rekommendationer om arvodesnivån. Lagen
(Föräldrabalken) ger anvisningar om huvudmannen själv skall stå för arvodet eller om
kommunen skall betala. Lagförarbeten ger visst stöd för när man kan göra undantag från
huvudreglerna. ÖiS har sedan starten haft ett strikt förhållningssätt vid tillämpningen av
lagreglerna.
Tabell
Beräknade arvoden
2019
Antal

2020 2021

xxx

xxx
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Mora
Orsa
Älvdalen
Rättvik
Leksand
Vansbro
Totalt

251
54
55
110
135
76

222 230
54 48
54 54
113 109
128 110
78 68

681

649 619

Analys
Antalet beräknade arvoden har tidigare under åren varit högt över det nuvarande antalet. Detta
berodde givetvis på det stora antalet gode män för ensamkommande barn. Dessa skulle ju
också arvoderas åtminstone varje kvartal. Numera har vi mestadels arvoden som beräknas en
gång om året då årsräkningen lämnas in. Vi får också lägga till de byten vi gör och de arvoden
som beräknas i samband med byte samt de tillfälliga godmanskapen där arvode yrkas. Arbetet
med arvodesberäkningar mestadels förlagt till våren i samband med granskningen av
årsräkningar.

Antalet huvudmän i relation till kommunens invånarantal
Talet avser att belysa om kommunen har ”för många ärenden” i relation till befolkningen. Det
tidigare riktmärket var att ca 1 % av befolkningen genererar en akt (huvudman) hos
överförmyndaren. Höga tal kan indikera problem med överförmyndarens arbetsmetodik (för
generös tillämpning) eller hårt tryck från socialtjänsten, men kan också ha helt och hållet
demografiska orsaker (ålderstigen befolkning). Låga tal kan tyda på problem att rekrytera
ställföreträdare, felaktig arbetsmetodik (för restriktiv tillämpning) eller ha demografiska
orsaker (ung befolkning). Förekomsten av större vårdinstitutioner i kommunen kan påverka
liksom mottagning av ensamkommande barn.
Tabell

Mora
Orsa
Älvdalen
Rättvik
Leksand
Vansbro
Totalt

Antal inv. 31/12 2020
SCB
20 492
6 877
7 033
11 047
15 801
6 801
68 051

Antal aktiva huvudmän
31/12
305
75
118
170
179
95
942

Antal
huvudmän per
inv.
0,015
0,011
0,017
0,015
0,011
0,014
0,014

Analys
Det tidigare riktmärket att ca 1 % (0,01) av kommunens invånare genererade ett ärende hos
överförmyndaren gäller inte riktigt längre. Förklaringen hos ÖiS är ett mycket högt tryck från
vissa socialtjänster men även de ”personliga ombuden”. Förvisso kan en åldrande befolkning
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vara en orsak men det är inte dessa huvudmän som vi får in idag utan i stället en stor del
huvudmän som lider av neuropsykiatrisk eller annan psykisk störning, ofta med tillhörande
missbruksproblematik, stor skuldsättning och i en del fall ren kriminalitet.

Ekonomiskt utfall ÖiS (tjänstemannaorganisation)
Verksamheten gick under 2021 ett överskott på 808 505 kr. Överskottet har sin orsak i att
inköp av det nya verksamhetssystemet Provisum, inte blev så kostsamt som budgeterat. En
mindre del förklaras i lägre personalkostnader på grund av vakans och sjukfrånvaro. Detta
innebär att den totala kostnaden för 2020 till slut blev 4 669 497.

Verksamhetens kostnader i relation till antalet akter (huvudmän)
Kostnaden per akt är naturligtvis en viktig indikator på verksamhetens effektivitet. Det får
anses vara mest intressant att analysera den operativa verksamhetens kostnader per akt.
Kostnader för arvoden både till ställföreträdare och ledamöter i överförmyndarnämnd bör
därför exkluderas i kostnaden.
När det gäller ”antal akter” kommer hädanefter att redovisas de aktiva akter / huvudmän som
finns för den enskilda kommunen per den 31/12. Kostnaden är respektive kommuns del av
utfallet för året (utan avgift till värdkommun) enligt gällande samverkansavtal.
Tabell
Kostnad per akt
Kommun
Mora
Orsa
Älvdalen
Rättvik
Leksand
Vansbro
Totalt /snitt

Akter
305
75
118
170
179
95
942

Kostnader
1 405 518
476 289
480 150
751 789
1 088 801
466 950
4 669 497

Akt kr Snitt
4608 -466
6350 +1276
4069 -1005
4422 -652
6082 +1008
4915 -159
5074

Analys
För vår verksamhet är det svårt att börja utgå ifrån någon rimlig medelkostnad per ärende.
Dels för att vi från 2021 har ändrat beräkningsformen i samverkansavtalet gällande hur stor
del av budget som respektive kommun ska betala. Dels på grund av att vi tidigare hämtat
statistik från Wärna och numera hämtar den ur Provisum. Av den anledningen har jag nu
ändrat beräkningen så att vi härefter kan utgå ifrån årets siffror sedan stämma av
förändringarna år för år. Som synes är det Orsa och Leksand som sticker ut och har den
högsta kostnaden per akt/ huvudman. Förklaringen till det är att dessa två kommuner har lägst
antal akter i förhållande till sin folkmängd som i sin tur styr kostnaden enligt avtal. Detta är
dock en siffra som snabbt kan ändras om antal huvudmän ökar.
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Kommunens arvodeskostnad.
Ställföreträdarens arvode betalas av antingen den enskilde huvudmannen eller kommunen.
Kommunen betalar i de fall huvudmannens inkomster understiger 2,65 basbelopp samtidigt
som hans eller hennes tillgångar understiger 2 basbelopp. I övriga fall betalar huvudmannen
själv. Om det föreligger särskilda skäl kan överförmyndaren besluta om undantag från
huvudregeln. Tyvärr måste överförmyndaren ibland, utan särskilda skäl, sätta över
utbetalningen av arvodet på kommunen. Detta för att huvudmannen ibland prioriterar
annorlunda och inte vill betala ett godmansarvode och ÖiS inte kan låta ställföreträdaren gå
utan ersättning då detta avsevärt försvårar vår rekrytering av gode män. Det här är ett
problem men det är ett faktum att godmanskap är frivilligt och den gode mannen får inte, utan
huvudmannens samtycke, bestämma hur utgifterna ska prioriteras.
Tabeller, årsräkningsarvoden

Mora
Orsa
Älvdalen
Rättvik
Leksand
Vansbro

2021
Kommun
Hm
Totalt
828 223 1 722 501 2 550 724
261 068
271 196
532 264
112 897
451 680
564 577
384 657
814 939 1 199 596
377 383
820 958 1 198 341
230 630
402 350
632 980

Ca % av arvoden som betalas av kommun (avrundat)
Mora

33%

Orsa

49%

Älvdalen

20%

Rättvik

32%

Leksand

32%

Vansbro

36%

Analys
Statistiken är långt ifrån tillförlitlig och varje kommun bör i dialog med sin
löne/ekonomiavdelning få fram mer exakta siffror. Det som är intressant är delen av det totala
arvodet som respektive kommun står för. En orsak till en lägre procentsats kan vara att den
enskilda kommunens invånare är mer penningstarka och därför får betala arvodet för sitt
ställföreträdarskap. En orsak till en högre procentsats kan då vara det motsatta med ett bidrag
av att socialtjänsten i den enskilda kommunen kan vara benägna att lasta över en del av deras
klienter på överförmyndaren och dessa klienter sällan ingår i den penningstarka kategorin.
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Antalet akter i relation till operativ tjänstgöringsgrad
Anställda på ett överförmyndarkansli klarar bara av att handlägga ett visst antal ärenden innan
arbetssituationen börjar bli överansträngd. Ett äldre mått är ett maxtak med ansvar för 200
akter/ huvudmän per heltidsanställd. Kommer verksamheten över maxtaket så riskeras
rättssäkerheten, främst för huvudmannen. Detta är dock en gammal siffra. Desto mer
arbetsuppgifter som förs på överförmyndaren, desto lägre antal akter bör man hantera per
heltid.
Antal ärenden. / op tj grad
Antal aktiva ärenden 31/12
Op tj grad
Jämförelsetal

942
5,0
188

Analys
ÖiS har enligt jämförelsetalet en bemanning för att upprätthålla en rättssäker verksamhet, men
med den nuvarande bemanningen kan inte ÖiS sägas stå rustad för att klara de i framtiden
tillkommande arbetsuppgifter vi kan komma att åläggas efter ställföreträdarutredningen. Vi
klarar inte heller någon längre vakans/ sjukfrånvaro då vi är allt för få och sårbara. Dock har
vi fått en utökning av en heltidsjurist till år 2022 så det ser ut som vi kommer att sänka vårt
jämförelsetal framåt.

Kommunens invånarantal i relation till operativ tjänstgöringsgrad
Även detta tal är ett mått på hur mycket en organisation tål. Gränsvärdet var tidigare ca en
heltidstjänst per 22 000 innevånare. Det byggde på antagandet att c a 1 % av kommunens
invånare genererade ett (1) aktivt ärende. Den sanningen gäller dock inte längre. Ovan finns
redovisat att ÖiS i snitt ligger på 1,4% per invånare. Måttet får ses mer som ett kontrollvärde
på det ovanstående (mer relevanta nyckeltalet). Det är också bra att ha ett värde att utgå ifrån
inför kommande verksamhetsberättelser.

Antal inv. / op tj grad
Antal inv
Op tj grad
Jämförelsetal

68 051
5,0
13 610
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Antalet ställföreträdare i relation till antalet huvudmän (11:1-4
och 11:7)
ÖiS har sedan flera år tillbaka tillämpat en regel om maximalt 10 uppdrag för en och samma
ställföreträdare. I de fåtal fall där en ställföreträdare har flera uppdrag är också där vi har våra
mest kompetenta förvaltare. De som klarar av de tyngsta och svåraste uppdragen och som
utgör vår ”specialstyrka”. Hade vi inte haft dessa kompetenta ställföreträdare så hade vi fått
svårt med att hantera våra tyngsta uppdrag utan att anlita de företag på marknaden som
erbjuder professionella ställföreträdare. Dock får vi in fler komplexa uppdrag så det blir allt
svårare att klara denna ekvation.
De flesta av våra ställföreträdare har inte mer än 1-2 uppdrag/ huvudmän. Ställföreträdare
med alltför många uppdrag kan till slut få problem att klara sina uppdrag och skulle något
hända ställföreträdaren så får överförmyndaren en mycket svår situation att göra byten i alla
uppdrag. Observera att förmyndarskapen inte ingår i nedanstående uppställning.
Snittalet bör inte överstiga 2,0 (ärenden per ställföreträdare).

Mora
Orsa
Älvdalen
Rättvik
Leksand
Vansbro

Huvudmän 31/12
223
45
60
117
116
60

Stf 31/12
154
35
45
84
91
45

Snittal
1,4
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3

Analys
Inga generella problem indikeras. Dock är det några få ställföreträdare som har väl många
ärenden. Detta är en indikator på att vi får allt fler komplexa och tunga ärenden och att det
krävs mer av ställföreträdaren som ska klara av dessa ärenden.
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Ålder ställföreträdare (inklusive förmyndare) i procent

Mål och verksamhet under 2021
Kunskapsnivå
Vidmakthålla och utveckla tillräckliga juridiska och övriga kunskaper för att kunna göra ett
bra arbete.
ÖiS har alltid ambitionen att bibehålla en hög kompetensnivå på kansliet. Dessvärre har det
under året varit vakans gällande jurist men den juridiska spetskompetensen har under året
lagts på chefen. Verksamheten har dock inte fått stå tillbaka på grund av detta utan vi har haft
flera överklaganden/prövningstillstånd i Hovrätt och Kammarrätt. Vi har även haft flera
mindre godmansutbildningar trots pandemin.
Övrig utbildning i form av kurser och liknande för handläggarna har på grund av Covid-19
inte varit högprioriterat under året.

Tillsynsmyndigheter
ÖiS skall inte ådra sig kritik från verksamhetens tillsynsmyndigheter.
Ingen kritik lämnades under årets inspektion av verksamheten. Inte heller vid några andra
anmälningar.
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Handläggningstider
ÖiS skall ha korta handläggningstider på ansökningsärenden. Efter kompletta och i övrigt
felfria ansökningar skall beslut ha fattats inom 3 veckor.
ÖiS har under året i allt väsentligt uppfyllt detta krav.

Granskning av årsredovisningar
100% av kompletta årsredovisningar skall vara granskade senast 6 månader från det att de
kommit in.
Målet är uppfyllt med viss beordrad övertid.

Granskning av slutredovisningar och tillgångsförteckningar
Kompletta slutredovisningar och tillgångsförteckningar skall vara granskade inom 1 månad
från inlämningsdatum.
De flesta granskningar var klara inom en månad. Undantaget var sådana som behövde
kompletteras av ställföreträdaren. Målet får anses uppfyllt.

Vitesförelägganden
Vitesförelägganden skall skickas ut senast 2 månader från sistadatum.
Alla vitesförelägganden gick ut i tid. Målet uppfyllt.

Rekrytering av ställföreträdare till uppdrag
Rekrytering av ställföreträdare skall påbörjas inom 2 veckor från anmälan / ansökan /
föreläggande.
Målet uppfyllt.

Service och tillgänglighet
Överförmyndarkansliet skall vara tillgängligt för att lämna svar på frågor på så sätt som
förvaltningslagens serviceskyldighet kräver. Svar skall lämnas, om inte direkt, så senast inom
1 vecka.
Målet uppfyllt vad avser sådana frågor som ligger inom förvaltningslagens serviceskyldighet.
Många, inte minst ställföreträdare, har dock mycket högre förväntningar än så på
Överförmyndarkansliet. Ställföreträdarnas behov av kontakt med överförmyndaren synes
”oändligt” och säger nog tyvärr en hel del om kompetensnivån. Detta märks framför allt där
ställföreträdaren inte har utbildats av Överförmyndarkansliet, d.v.s. mestadels när anhöriga
går in som ställföreträdare men också i tillsynen över förmyndarskapen.
Överförmyndarkansliet har dock bemannat telefontiden, alla vardagar mellan 10.00–12.00 där
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frågor har kunnat ställas till oss. Vi svarar också i vår funktionsbrevlåda för e-post, oftast
inom en dag. Möten med oss bokas via telefontiden.

Ekonomi
Det ekonomiska målet är att inte överskrida ÖiS budget.
ÖiS visar ett överskott. Målet uppfyllt.

Ökad kunskap och kännedom om ÖiS
Kunskapen och kännedomen om Överförmyndarverksamheten ska ökas hos socialtjänst och
personliga ombud.
Målet delvis uppfyllt. Vi har vid två tillfällen under året mött socialtjänst i två kommuner men
det är långt ifrån tillräckligt för att öka kunskapen om överförmyndarverksamheten.
Covidpandemin är den största orsaken till detta.
Kunskapen och kännedomen om Överförmyndarverksamheten ska ökas hos kommunledningen
och politiker i de samverkande kommunerna.
Målet inte uppfyllt.

Framtiden
Överförmynderiindex
Överförmynderiindex är något som talar om hur ofta verksamheten säger nej och därmed inte
får ta beslutet på delegation utan måste vända sig till den enskilda överförmyndaren. Har man
lågt värde här så indikerar det på att man ”följer minsta motståndets lag” i stället för att göra
en grundlig utredning innan man kommer till beslut. Även utan statistik kan vi nog konstatera
att ÖiS tillhör den senare kategorin. Vi kommer att kunna lämna denna statistik under
nästkommande år då vi haft systemet Provisum i över ett år.

Aktutvecklingen
Även om aktutvecklingen (antalet huvudmän) vad avser nettobalansen inte ökar så ändrar sig
uppdragen i sin komplexitet hela tiden. Huvudmännen idag ställer mycket högre krav på både
ställföreträdaren i uppdraget som såväl tjänstemannen i handläggningen. Det tar längre tid att
hitta en tillräckligt kompetent ställföreträdare att matcha mot dessa huvudmän som egentligen
kräver en professionell ställföreträdare.

Lagstiftning, lagförslag och utredningar
Ställföreträdarutredningen har redovisats och resulterade i en utredning på över 600 sidor.
Utredningens förslag har gått ut på remiss som sedan har sammanställts. Inget ytterligare har
avhörts i skrivande stund och troligtvis beror det på det stundande valet. Därmed sagt att vi
nog får låta oss vänta ytterligare en tid innan vi ser en eventuell propostiton.
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Uppföljning av ärenden - Kommunfullmäktige
Datum

§

Rubrik

Uppdrag

Ansvarig

Redovisas

Påbörjat

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har behandlats

2022-05-02

§ 10

2022-05-02

§ 10

2022-05-02

§ 10

2022-05-02

§ 10

2022-05-02

§ 10

2022-05-02

§ 10

2022-05-02

§ 10

2022-02-14

KF §1

2022-02-14

KF §1

2022-02-14

KF §1

2022-02-14

KF §1

2022-02-14

KF §1

2022-02-14

KF §1

2022-02-14

KF §1

2021-11-29

KF, § 67

2021-11-29

KF, § 67

2021-09-27

KF § 53

2021-11-29

KF § 67

Mottagande av medborgarförslag om
förmånscyklar för anställda
Mottagande av medborgarförslag om att
ta bort extraavgiften på sophämtning för
att hämta/dra ut sopkärlet manuellt till
sopbil
Mottagande av
medborgarförslag om att lysa upp
bågbron över älven
Mottagande av medborgarförslag om att
låta alla Orsabor omfattas av
friskvårdssatsningen "Motionera mera"
Mottagande av medborgarförslag gångväg efter Kaplansgatan vid
Kompaniet- Saluhallen-Kaffestugan
Mottagande av medborgarförslag om att
behålla Björnparken till hälften
Mottagande av medborgarförslag om att
ändra beslutet om antal barn per
heltidsanställd inom barnomsorgen
Mottagande av medborgarförslag om
gratis mensskydd till elever som går på
kommunens grundskolor
Mottagande av medborgarförslag om
hinderbana i Lillåskogen
Mottagande av medborgarförslag om att
göra en avlång kulle på Kyrkbyns
skolgård
Mottagande av medborgarförslag om
renovering av hockeyring på Kyrkbyns
skolgård
Mottagande av medborgarförslag om att
plantera tre stora träd vid Kyrkbyns
skolgård
Mottagande av medborgarförslag om
grillplats med bänkar i Lillåskogen
Mottagande av motion om
yrkesutbildningar till Orsa
Mottagande av medborgarförslag om
gemensam satsning för att motivera
unga att röra på sig
Mottagande av medborgarförslag om
skolskjuts på skollov
Medborgarförslag om röjning av gräs
och sly vid gångtunnel
Mottagande av motionom arbetsskor till
vårdpersonal

Personal

Nodava

Samhälle

Personal

Samhälle

Kommunchef

Lärande

Lärande
Samhälle
Lärande

Lärande

x

Lärande
Samhälle
Gymnasienämnden
Lärande

x

Lärande

x

Samhälle
Omsorg

Avslutat
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid: 2022-05-30 kl. 18:00. Företagarna Orsa bjuder på tårta från kl 17:30!
Plats: Tingssalen

Öppnande, närvaro, justering
Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och
frågor
1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag
2. Interpellation om Orsa Vatten och Avfall

Besvarande av interpellationer och frågor
1.

Mottagande och besvarande av frågor och interpellationer

Informationsärenden
1.
2.
3.
4.

Information från Företagarna Orsa
Information från förening
Information från revisorerna - Elsmari
Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslutsärenden
1.

Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i
kommunens grundskolor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med motiveringen att
eleverna idag kan hämta mensskydd hos skolsköterskorna på samtliga skolor.
På två av fyra skolor finns det även tillgång till mensskydd på utvalda
toaletter.
Efter förslaget kommer det finnas tillgång till mensskydd både hos
skolsköterskorna och på specifika toaletter på samtliga skolor.

2.

Svar på medborgarförslag om att göra en avlång kulle på Kyrkbyns
skolgård
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022
startats ett projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård.
Förslaget har lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.

3.

Svar på medborgarförslag om att plantera tre stora träd vid
Kyrkbyns skolgård
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Tillsammans med eleverna på Kyrkbyns skola har det under våren 2022
påbörjats ett projekt för att skapa en mer trygg och inspirerande skolgård.
Medborgarförslaget har lämnats vidare till skolans elevråd för inspiration.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
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4.

Svar på medborgarförslag - Renovera hockeyrink på Kyrkbyns
skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med
motiveringen att det pågår en planering för att renovera samtliga tre
hockeyrinkar som finns vid Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och
Bergetskolan.

5.

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i Orsabostäder AB
och ersättare i Orsalokaler AB, Elisabet Setterlund Alvarsson (M)
Förslag till beslut

6.

Policy för upphandling och inköp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för upphandling och inköp
vilken därmed ersätter tidigare dokument Policy Inköp & Upphandling Orsa
kommun (OK KS 2015/00199-1).

7.

Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
1. Godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling
2. Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20
MSEK när avtalet tecknats av parterna.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att vid behov ta ställning till mindre
justeringar av avtalet samt fatta beslut om det enligt punkt 7 i avtalet
behöver fattas ett nytt beslut.
4. Orsa kommun står för de utgifter som OVA behöver ligga ute med för
Grönklittsgruppens räkning under deras avbetalningsplan. Detta sker
genom att låna ut motsvarande belopp till OVA.

8.

Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner förslag på bestämmelser om ekonomisk
ersättning till förtroendevalda i Orsa kommun

9.

Begäran utökning av borgensram från Orsa Vatten och Avfall AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa
Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 275 000
000 kronor, jämte ränta och kostnader samt att det högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp.

10.

Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB
Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om
1 825 340 kronor.
Tillskottet bokförs som anskaffningsvärde på aktierna för Inlandsbanan AB
och omedelbart därefter skrivs värdet på aktierna ned med motsvarande
värde.
11.

Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från
revisorerna
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

12.

Årsredovisning 2021 (Johan Hult)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2021 efter redaktionella
ändringar och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för
godkännande.

13.

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma
nämnderna, beredningar och enskilda förtroendevalda i dessa
organ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2021.
Respektive ledamot deltar inte i beslutet som gäller sin egen ansvarsfrihet

14.

Årsredovisning 2021, Brandkåren Norra Dalarna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2021 för
Brandkåren Norra Dalarna.
Revisorerna tillstyrker:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda
ledamöter och ersättare i Brandkåren Norra Dalarna för verksamhetsåret
2021.

Delgivningar

1. Årsredovisning 2021 gemensamma nämnden för social myndighetsutövning
2. Årsbokslut 2021 Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och
regioner
3. Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse, Orsabostäder AB
4. Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse, Orsa Lokaler AB
5. Årsredovisning 2021 Oreälvens Kraft AB
6. Verksamhetsberättelse 2021 överförmyndare
7. Uppföljningslista kommunfullmäktige

Anne-Marie Fröjdh
Ordförande

Marie Ehlin
Kommunchef
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