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Kommunstyrelsens utskott för strategi 
Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2020-10-13 kl. 13:00-17:20 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande (deltar på distans) 
Håkan Yngström (C)  
Olof Herko (S)  
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Roland Fållby, VD Orsa Lokaler AB, Jesper Karlsson 
omsorgschef, Ida Hamelius projektledare § 80.1 
Mats Pettersson, VA-chef NODAVA AB (deltar på distans), 
Pär Johansson, konsult VA (deltar på distans) § 80.2 
Johan Hult, ekonomichef § 67-71, § 80.1, § 80.4 
Sara Laggar, ekonom § 80.1, 80.4 
Henrik Göthberg, chef service och utveckling § 67-68, § 70, 
§ 80.1, § 80.4 
Camilla Björck miljöchef, Annica Edström, miljöinspektör § 
78-79 
Märit Lisell Gullberg, personalstrateg, § 80.3 
Marilou Hamilton Levin, VD NODAVA AB § 76-77 
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Håkan Yngström (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 

 67 - 81 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, justerare 
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____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 2020-10-13 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 67 OK KS 2020/00457-4 

 

Övergripande mål samt verksamhetsmål KS 
Beslut 

1. Utskottet för strategi förslår kommunstyrelsen att besluta om verksamhetsmål 
för kommunstyrelsen. 

 
2. Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  

              Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Orsa kommuns styrmodell beslutar kommunfullmäktige varje mandatperiod om 
de övergripande mål som kommunkoncernen ska arbeta mot och uppnå under 
perioden med utgångspunkt ur visionen. De övergripande målen utgör den politiska 
viljan och anger färdriktningen för kommunen.   
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar beslut om sina verksamhetsmål. 
Utskotten bereder målarbetet till kommunstyrelsen. Med anledning av att både 
visionen och styrmodellen är ny föreslås övergripande mål och verksamhetsmål att 
revideras. 
 
Förslag till övergripande mål är och verksamhetsmål för KS utgår från utskottens 
förslag. Förslag till övergripande mål är: 
 

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

skatteintäkterna.  

Beslutsunderlag 
1.Strategiutskottet förslår kommunstyrelsen att besluta om verksamhetsmål för 
kommunstyrelsen. 

 
2.Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen  

              Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål. 

Förslag till beslut 
1. Strategiutskottet förslår kommunstyrelsen att besluta om verksamhetsmål för 

kommunstyrelsen. 
 

2. Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen  
              Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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§ 68 OK KS 2019/00765-7 

 

Styrmodell Orsa kommun 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrmodell för Orsa kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med styrmodellen är att tydliggöra hur vision, övergripande mål och 
verksamhetsmål hör samman. Den beskriver styrkedjan av planering, beslut och 
uppföljning från vision till kommunplan och verksamhetsplaner innehållande 
ekonomi-, mål- och resultatstyrning.       
 
Dokumentet ska vara stödjande och ledande i planering och uppföljning. Styrmodellen 
får inte bli statisk och måste ses över med jämna mellanrum, till exempel kan 
styrningen utvecklas till att bli mer tillitsbaserad. 
 
Den här versionen av styrmodellen beskriver styrmodellen i Orsa kommun i detta nu. 
 

Beslutsunderlag 
Styrmodell för Orsa kommun 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrmodell för Orsa kommun 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 69 OK KS 2020/00739-1 

 

Kommunalskatt 2021 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 är oförändrad 22:42 per 
skattekrona. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL). 
Orsa kommun har en skattesats om 22:42 per skattekrona sedan förra året. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 är oförändrad 22:42 per 
skattekrona. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 70 OK KS 2020/00740-1 

 

Avsluta avgift för borgensförbindelse (OVAB och OLAB)  
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2014 i Kommunfullmäktige 
att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§3) och Orsa Lokaler AB (§43) 
om 0,3% på utestående lån med borgen av Orsa kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift fick ny aktualitet genom 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som gäller från januari 2011. 

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige (§3 respektive §43) att kommunen skulle ta 
ut en borgensavgift om 0,3 % på lån till dotterbolagen för lån som kommunen borgar 
för. Procentsatsen speglade den lägsta möjliga nivån för att inte konkurrensmässigt 
gynna det kommunala bostadsbolaget. 

I Orsa kommun beslutades, enligt ovan, att ta ut en borgensavgift även för Orsa Vatten 
och Avfall AB och Orsa Lokaler AB även om dessa inte är kommunala bostadsbolag. 

Orsa kommun har under några år redovisat ett bra resultat och 2020 går vi mot ett år 
med än bättre resultat enligt liggande prognoser. 

Orsa Vatten och Avfall AB prognostiserar ett underskott för innevarande år samtidigt 
som under de två senaste åren löst upp de sista obeskattade reserverna med 
sammanlagt 4,1 mkr för att nå ett resultat i balans. I den långtidsprognos vi tagit del av 
i samband med investeringsplanerna prognostiseras ökande årliga underskott om inte 
avgifterna höjs. 

I Orsa Lokaler har resultatet varit bättre och för 2020 prognostiseras ett överskott om 
1,8 mkr. I en långtidsprognos ligger dock resultatnivån mellan -0,5 mkr och +0,5 mkr 
per år. 

Då det i båda dessa dotterbolag kommer krävas betydande kommande investeringar 
som innebär ökade kostnader, som kan innebära lägre resultatnivåer så föreslås att 
Orsa kommun tar bort borgensavgifterna för dessa två dotterbolag. 

Orsa Vatten och Avfall har idag lån om 140 mkr och Orsa Lokaler AB har lån om 145 
mkr vilket motsvarar en årlig borgensavgift om 420 tkr respektive 435 tkr. Dessa 
avgifter kommer att öka rejält då båda bolagen står inför stora investeringar och 
därmed ökade lånebehov.  

Om borgensavgifterna tas bort innebär det motsvarande minskade intäkter för 
kommunen, vilket vi måste ta hänsyn till i kommunens budget och planarbete.  

Beslutsunderlag 
- 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår Kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2014 i Kommunfullmäktige 
att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§3) och Orsa Lokaler AB (§43) 
om 0,3% på utestående lån med borgen av Orsa kommun. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 71 OK KS 2020/00741-1 

 

Ägartillskott Orsa Vatten och Avfall AB 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2020 tillföra Orsa Vatten och Avfall 730 tkr 
att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB (OVAB) har problem med läckor i ledningssystemet och 
skulle förutom de åtgärder som vidtagits under året behöva leta och utföra ytterligare 
åtgärder.  
Kostnaden för de åtgärder som utförts uppskattas av bolaget till 200 tkr samtidigt som 
beräknade kostnader för vidare sökning och åtgärdande av läckor grovt uppskattas till 
530 tkr. Sammanlagt skulle kostnaderna 2020 alltså uppgå till 730 tkr.  
Samtidigt så prognostiserar bolaget ett underskott för helåret 2020 med 1 443 tkr i 
delårsbokslutet. Bolaget löste upp sina sista obeskattade reserver under 2019 vilket 
innebär att årets resultat kommer tära på det egna kapitalet. Inför år 2020 uppgår den 
balanserade förlusten i bolaget till 345 tkr vilket innebär att 345 tkr av aktiekapitalet 
om totalt 12 000 tkr var förbrukat.  
För att mildra förlusten år 2020 föreslås att kommunen bidrar med 730 tkr till OVAB 
som ett ovillkorat aktieägartillskott. Detta för att bolaget skall kunna täta läckor så fort 
som möjligt. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2020 tillföra Orsa Vatten och Avfall 730 tkr 
att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under år 2020. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 72 OK KS 2019/01119-7 

 

Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna 
Beslut 
Utskottet för strategi förslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkanskommuner tar beslut om att 
underteckna avtalet som då gäller från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun samverkar sedan 2011 med Mora, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro i 
en gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndar-verksamhet – 
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Mora kommun är värdkommun. 
 
Det har framkommit behov av att tydliggöra vissa delar i avtalet samt ansvaret för GDPR. 
Avtalet innehåller följande förändringar jämfört med nuvarande avtal:  
 

• Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet och den 
enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och uppdaterats i § 1. 

• Det har tillkommit en ny punkt under nr 6 under § 1 ”Omfattning” som reglerar 
ansvaret för ärendehanteringssystemet. 

• § 3 har tillkommit och behandlar personuppgifter/dataskyddsförordningen och 
hänvisar till bilaga om gemensamt personuppgiftsavtal som är bilagt avtalet. 

• Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan samverkande 
kommuner gällande budgetförslag i § 5. 

• Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och innebär i förslaget en återgång till den 
kostnadsfördelning som gällde i ursprungligt samverkansavtal. Kostnaden utgår 
därmed från respektive kommuns invånarantal per 31 december. 

• Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och GDPR har lagts till under § 17, ”Avtalstid 
och uppsägning” 

 
I övrigt är avtalet i princip oförändrat i sak. 

Beslutsunderlag 
Missiv till samverkande kommuner 
Förslag till: Samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas 
verksamhet 
Undertecknat avtal överförmyndare 2016.pdf 

Förslag till beslut 
Strategiutskottet förslår kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkanskommuner tar beslut om att 
underteckna avtalet som då gäller från och med 1 januari 2021. 

Sändlista 
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
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§ 73 OK KS 2020/00574-1 

 

Avskrivning av 2 planärenden, Detaljplan för fastigheten del 
av Krakau m m och Planprogram för Storgatan i Orsa 
kommun. 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Detaljplan för fastigheten del av Krakau m.m och planprogram för Storgatan i Orsa 
avskrivs. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 december 2011 ansökte Orsabostäder AB om planbesked för fastigheterna 
Krakau 4 – 8 i Orsa. Ansökan gällde förändring/nybyggnation av bolagets fastigheter i 
kvarteret Krakau. Byggnadsnämnden beslutade att ge positivt planbesked den 14 mars 
2012 för fastigheterna Krakau 4 – 8 m.fl. (dnr BNO 2011/5, 215) och att detaljplanen 
skulle föregås av ett planprogram för området kring Storgatan och Malmgatan (dnr 
BNO 2012/9, 213). 
 
Planarbetet påbörjades aldrig efter byggnadsnämndens beslut om positivt planbesked.  
Ett avtal tecknades med Orsabostäder AB för upprättande av detaljplaneprogram i juli 
2012. Eftersom byggnationen för fastigheterna på Krakau inte längre är aktuella enligt 
meddelande från bolaget så avskrivs Planprogram för Storgatan samt Detaljplan 
fastigheten del av Krakau m.m. i Orsa. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Orsa byggnadsnämnd, 2012-03-14 (§ 18). 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi återremitterar ärendet till stadsbyggnadsförvaltningen med 
motiveringen att det behövs en diskussion kring kommunens planreserver innan 
ytterligare avskrivning av planärenden sker. 
 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 74 OK KS 2020/00735-1 

 

Avskrivet planbesked för Järnvägen 1 (Hotellet) 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Planbeskedet för Järnvägen 1 (Hotellet) avskrivs.  

Sammanfattning av ärendet 
Sökanden inkom med ansökan om planbesked den 26 mars 2018. En remiss om sökt 
planbesked skickades ut till berörda grannar och interna instanser i kommunen under 
maj månad 2018. Efter det ville sökanden stoppa planarbetet eftersom det uppstod 
problem med att utveckla fastigheten till permanenta bostäder p.g.a. buller från 
intilliggande järnväg. 
 
Eftersom kommunen ska meddela beslut om planbesked inom 4 månader och denna 
tid har överskridits så föreslog sökanden i brev att ansöka om nytt planbesked om 
planer finns framöver att genomföra en planändring. Med anledning av detta föreslår 
stadsbyggnadsförvaltningen att ärendet avskrivs. Sökanden har debiterats med 3 756 
kr. för den arbetstid som lagts ner i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Brev till sökanden om avskrivning och fakturering 
 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Planbesked för Järnvägen 1 (Hotellet) 
avskrivs. 
 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 75 OK KS 2020/00047-38 

 

Förändring av dagordning 
Beslut 
Utskottet för strategi beslutar att lägga till två extra beslutsärenden: 

• Förslag till justering av avfallstaxa till 2021 
• Förslag till justering av VA-taxa och brukningsavgift till 2021 
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§ 76 OK KS 2020/00766-1 

 

Förslag till justering av avfallstaxan till 2021 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 januari 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag till höjning av avfallstaxan med 10% från 
och med 1 januari 2020. Enligt direktiv ska bolaget bedriva sin avfallsverksamhet med 
beaktande av självkostnadsprincipen vilket innebär att avgiften inte får vara större än 
vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna och 
sköta avfallsverksamheten. Kostnaden för verksamheten finansieras genom taxor. 
Under perioden 2010 till 2019 har avfallsavgiften i stort sett varit oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll 4, 2020-09-22 Orsa Vatten och Avfall AB 
 
Förslag 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att höja avfallstaxan med 10% från och med 1 januari 
2021. 
 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 77 OK KS 2020/00767-1 

 

Förslag till justering av VA-taxa och brukningsavgift till 2021 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 8% från och med 1 
januari 2021 samt att höja brukningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag till justering av VA-avgifter för 2021 med 
8% från och med 1 januari 2021. Bolaget står inför stora investeringar för att klara 
framtida vattenförsörjning och omhändertagande av spillvattenavlopp. Som ex. kan 
nämnas ombyggnation av Bunk ARV, överföringsledning Grönklitt samt kommunens 
kommande VA-plan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll 4, 2020-09-22, Orsa Vatten och Avfall AB 

Förslag till beslut  
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att höja 
anläggningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021 samt att höja 
brukningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021. 

Sändlista 
Orsa Vatten och Avfall AB  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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§ 78 OK KS 2019/00613-7 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021, 
2. att upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 
Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 
3. Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timgavgiften. 
Timavgiften skall därmed fastställas till 1020 kronor/timme med indexuppräkning från 
2021 
4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats 
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan antogs under hösten 2019 av miljönämnden och kommunstyrelsen i respektive 
kommun. Därefter beslutade kommunfullmäktige i både Mora och Orsa kommuner att 
återremittera ärendet. Utifrån de frågeställningar som kommit fram har förtydliganden 
om taxan lagts till. Nämnden redovisar även hur taxan ska följas upp och ytterligare 
jämförelsematerial har tagits fram, enligt protokollsutdrag från miljönämnden 2020-
04-22. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag miljönämnden 2020-04-22 - Taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
 

Förslag till beslut 
Miljömiljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun: 
1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021, 
2. att upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen i 
Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 
3. Centralt kommunal overheadkostnad skall ej medräknas i den nya timgavgiften. 
Timavgiften skall därmed fastställas till1020 kronor/timme med indexuppräkning från 
2021 
4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
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de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats 
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 
 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 79 OK KS 2019/00807-5 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45. 
 

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mora Orsa miljönämnd har ett tillsynsansvar enligt strålskyddslagen, enligt denna lag 
har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för tillsyn och prövning. 
Nuvarande taxa är föråldrad och det har skett förändringar i lagstiftningen som gör att 
det finns ett behov av att ändra taxan. 
Ändringarna består i: 

- ändrade laghänvisningar 
- ändring från fast avgift för anmälan av solarieverksamhet till timavgift 
- införande av möjlighet att ta ut en avgift för kontrollköp som numera får göras 
- enligt strålskyddslagstiftningen. 

 
Motivering 
Kommunen får enligt, 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, ta ut avgift för 
kostnader för prövning och tillsyn. 

Beslutsunderlag 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun: 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens 
område att gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i Orsa 
kommun 2012-09-24 § 45. 
 

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 
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Sändlista 
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
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§ 80  

 

Informationsärenden 
1. SÄBO Slipstenen (Roland Fållby, Ida 

Hamelius, Jesper Karlsson) 
Uppdatering om byggandet av det 
särskilda boendet (SÄBO) Slipstenen. Den 
tidigare kostnadskalkylen var för lågt 
beräknad på grund av större ytbehov än 
vad som planerats. Därför planeras det att 
skapa mer effektiv yta av lokaler, till 
exempel genom att skapa gemensam mat- 
och konferenssal. 

Detaljplanen ligger just nu ute för samråd 
och planeringen följer tidplan. Efter 
detaljplanen är klar går det att få en mer 
exakt beräkning av kostnadskalkylen. I dag 
har kostnaden av lägenheterna beräknats 
till 22 000 kr per kvadratmeter, men antas 
kosta mer. 

OK KS 2020/00004-36 

2. VA-plan (Pär Johansson, Mats 
Pettersson) 
Information om revidering av en lag om 
allmänna vattentjänster som kan ändra 
förutsättningar för VA-utbyggnad i 
kommunen. I utredningen finns förslag 
om att öka kravet på fastighetsägarens 
egentillsyn. 

Utskottet upplyses även om att företrädare 
från större vattenföreningar i Orsa har 
bjudits in till samråd. Syftet med mötet är 
att öka förmågan att driva och utveckla 
vattenföreningarna på ett bra sätt i 
framtiden. Vattenföreningarna bidrar till 
en stor del av kommunens 
vattenförsörjning. 

Just nu genomför upphandlad konsult en 
geohydrologisk undersökning vid större 
enskilda vattentäkter i Orsa för att 
undersöka hur avloppsanläggningar 
påverkar dricks- och ytvattnen. Projektet 
ska vara klart till årsskiftet och 

OK KS 2020/00004-35 
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prioriteringar ska framgå i VA-planen. 
Övrigt gällande VA-planen, är Grönklitt en 
viktig investering avseende utbyggnaden 
av vatten och avlopp. 
Även Orsa södra har stor 
utvecklingspotential i och med 
exploatering av Styversbacken, ökning av 
förhands- och planbesked, samt att läget 
mellan Orsa och Mora kommuner ökat i 
attraktivitet. 

3. Heltid som norm (Märit Lisell Gullberg) 
I det centrala kollektivavtalet mellan SKR 
och Kommunal framkommer det att alla 
arbetsgivare ska planera för hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka. 
Målsättningen är att tillsvidareanställning 
på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan 
tillsvidareanställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. Heltid som 
norm ska vara klart 2021-05-31. 

Orsa kommun har sedan 2017 arbetat med 
att utreda och skapa förutsättningar för att 
leva upp till heltid som norm. 

För kommunens del pågår ett 
omställningsarbete där arbetsuppgifter 
analyseras, kompetenskartläggning och 
principer för schemaläggning ses över. 

För att klara av framtida behov inom 
välfärden är det nödvändigt att organisera 
hur bemanning och planering av 
arbetsuppgifter sker i verksamheterna. 

OK KS 2020/00742-1 

4. Kommunplan inklusive drift och 
investeringsbudget 
Kommunplanen är ett politiskt beslutat 
dokument som anger mål, uppdrag, 
ekonomiska ramar och grunduppdrag för 
kommunens verksamheter.  
Kommunplanen bygger på vision Orsa 
2050 och nämnd- och verksamhetsmål 
kopplas till visionen. 
 
Det ekonomiska resultatet för Orsa 
kommun 2020 ligger bra till och 
prognosen ser även god ut för kommande 
år. 
Budgeterat resultat av prognostiserade 

OK KS 2020/00404-5 
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skatteintäkter och generella statsbidrag 
uppgår till 13 210 000 miljoner kronor 
2021. 
 

5. Delårsrapport 2020 
Kommunens resultat till och med 2020-
08-31 uppgår till 35 000 000 kr, vilket 
historiskt sett är ett av kommunens högsta 
delårsresultat och det beror främst på 
tillskott från staten på grund av pågående 
Corona-pandemi. Koncernresultatet med 
dotterbolagen ligger drygt 10 000 000 kr 
högre än kommunens resultat. 

Prognosen för helåret ligger även 
historiskt mycket högt, med ett 
prognostiserat resultat på 28 000 000 kr 
för kommunen och ytterligare nästan 
11 000 000 kr i koncernen. 
 
Orsa kommun har fem övergripande mål 
som ska uppfyllas år 2020. 
Orsa kommun uppnår målen om att Orsa 
ska 2020 vara bland de högst rankande 
kommunerna i Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimat och bland de 
100 högst rankade kommunerna i SKR:s 
skolrankning, och kommunens resultat 
under perioden 2019-2023 i genomsnitt 
ska uppgå till minst 1,5% av 
skatteintäkterna. 
Målet om att Orsa kommun ska vara en 
attraktiv arbetsplats med kompetenta, 
engagerade, friska och nöjda 
medarbetare är svårbedömt då det inte går 
att jämföra tidigare år. 
Målet om att kommunen senast år 2020 
ska erbjuda minst 50 e-tjänster samt 
uppnå 7000 invånare bedöms inte kunna 
uppfyllas. 

OK KS 2020/00738-1 

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
STRATEGI 
Sammanträdesdatum: 2020-10-13 
Dokument nr: OK KS 2020/00003-38 

23(23) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 81  

 

Delgivningar 
1. Minnesanteckningar Portföljstyrgrupp 

(VP-råd) för IT, 2020-09-11 
OK KS 2020/00002-48 

2. Protokollsutdrag 2020-09-18 Gemensam 
nämnd för social myndighetsutövning, 
VUP2 2020 

OK KS 2020/00002-50 

3. Minnesanteckningar VP-råd för IT, 2020-
08-21 

OK KS 2020/00002-47 

4. E-arkivcentrum Dalarna delårsrapport 
2020-01-01 - 2020-08-31 

OK KS 2020/00702-1 

5. Överenskommelse om 
semesterlönegrundande frånvaro vid 
frånvaro med viss ersättning 

OK KS 2020/00734-1 
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