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Märit Lisell Gullberg, personalstrateg § 26.1
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Joakim Larsson, utredare §§ 21-22
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Johan Hult, ekonomichef § 24-25, § 26.2
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Birgitta Moraeus, administratör § 19-20
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§ 18

OK KS 2019/00125-1

Uppdrag demokratiberedningen
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Att demokratiberedningen under det kommande året koncentrerar sitt arbete till de
redan pågående satsningarna ”Vilka är vi?” samt visionsarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning med uppgift att fördjupa
demokratiarbetet i kommunen.
Beredningen föreslås för kommande period arbeta inom ramen för de pågående
demokratiprojekten Vilka är vi? och visionsarbetet. Utöver detta kan ytterligare
insatser initieras inom ramen för fullmäktigearbetet.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet:
Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningen under det kommande året
koncentrerar sitt arbete till de redan pågående satsningarna ”Vilka är vi?” samt
visionsarbetet.

Sändlista

Demokratiberedningen
Strategiutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

OK KS 2019/00102-2

Revidering av arkivreglemente för hantering av arkiv i Orsa
kommun
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen efter att redaktionella ändringar gjorts
i arkivreglementet:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till arkivreglemente för hantering av arkiv och
därmed upphör tidigare versioner att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Befintligt arkivreglemente för Orsa kommun är ett övergripande styrdokument för
kommunens arkivverksamhet och antogs av kommunfullmäktige (2003-09-22, §64
samt reviderades 2007-11-26, §74). Som styrdokument är det i behov av att revideras
och anpassas till gällande lagstiftning samt den tekniska utvecklingen inom området
för arkiv- och dokumenthantering.
Reglementet reglerar ansvarsfrågor mellan arkivmyndigheten och övriga myndigheter
inom kommunen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och utövar tillsyn över
myndigheternas arkivvård. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag,
ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar rättsligt bestämmande
inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild
överenskommelse.
Det övergripande syftet med reglementet är att redogöra för hur kommunens
arkivhantering ska organiseras samt ge en god informationsförvaltning och
offentlighetsstruktur där allmänna handlingar hanteras på ett enhetligt, konsekvent
och effektivt sätt från då de upprättas eller inkommer fram till arkivering och
återanvändning.

Beslutsunderlag

Förslag till arkivreglemente för Orsa kommun.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till arkivreglemente för hantering av
arkiv och därmed upphör tidigare versioner att gälla.

Sändlista

Utskottet för Strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

OK KS 2019/00103-2

Riktlinjer för bevarande av digital information
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Att anta riktlinjer för bevarande av digital information.

Sammanfattning av ärendet

En myndighets arkiv bildas av allmänna handlingar (information) från myndighetens
verksamhet. Informationen är oberoende av vilket medium som den existerar i
omfattas av tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782).
Enligt både arkivlagen (SFS 1990:782), arkivförordningen (SFS 1991:446) och Orsa
kommuns arkivreglemente ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och
vårdas så att de tillgodoser:

- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Behovet av information för rättsskipning och förvaltning
- Forskningens behov
- Dokumentationen av myndighetens verksamheter.
Digitalt bevarande innebär att informationen exporteras från en myndighets
verksamhetssystem till arkivmyndighetens system för långtidsbevarande av digitala
handlingar. För att Orsa kommun ska kunna bevara och tillgängliggöra digital
information behövs samsyn och delat ansvar mellan förvaltningarna och
arkivmyndigheten.
Riktlinjerna ger övergripande vägledning gällande filformat och systemdokumentation
och gäller alla typer av information såsom till exempel databaser, dokument, bilder,
kartor och ritningar.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för bevarande av digital information, daterad 2019-02-13.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet:
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för bevarande av digital information.

Sändlista

Samtliga verksamhetsområden (inkl. styrdokument)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

OK KS 2017/00422-10

Flytt av planfrågor till kommunstyrelsen
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att den politiska styrningen av planfrågor flyttas från
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket innebär ändringar i reglementet för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2011 har Orsa och Mora kommuner gemensam stadsbyggnadsförvaltning med
Mora som värdkommun, med politisk styrning från separata byggnadsnämnder i
respektive kommun. Kommunerna har beslutat att utreda frågan om gemensam
nämnd och förvaltning för bygg och miljö. (OK KS 2017/00422-5 respektive MK KS
2016/00706-2). Under tiden har Mora kommun genomfört en omorganisation och
som en del av denna bl.a. flyttat den politiska styrningen av sitt planarbete till
kommunstyrelsen (per 1 januari 2019).
Det ena syftet med Orsa kommuns flytt av planfrågorna kan ses utifrån den politiska
viljan från Orsa och Mora att gå mot en gemensam politisk styrning och nämnd för
bygg (och även miljöfrågorna). Den flytt av planfrågor som här föreslås innebär att
byggnadsnämnderna för Orsa och Mora kommer att likna varandra mer i
arbetsuppgifter och reglementen vilket är ett steg som underlättar för en framtida
gemensam politisk styrning.
Det andra syftet för Orsa kommun är att ge kommunstyrelsen i Orsa en stärkt
strategisk roll, med helhetsansvar för kommunens planfrågor och planarbete, där
byggnadsnämnden fortsättningsvis har inflytande i planfrågorna som remissinstans.
Flytten av planfrågor till kommunstyrelsen innebär ändringar i byggnadsnämndens
och kommunstyrelsens reglemente enligt vad som framgår av bilaga.
En ytterligare förändring som här föreslås för beslut, är inrättande av presidium i
byggnadsnämnden istället för utskott och utskottsberedning. Presidieberedning ger
mer kostnadseffektiv administration och i förekommande fall snabbare handläggning
bl.a. eftersom presidium inte innebär de formaliakrav som finns i utskotten på
justerade protokoll. Mora kommun tillämpar presidieberedning i byggnadsnämnden
och effektiviseringsfördelarna är uppenbara för stadsbyggnadsförvaltingen när Orsa
och Moras arbetssätt jämförs. Presidium och presidieberedning innebär ingen skillnad
i politisk sammansättning. Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice
ordförande. Inrättande av presidium och presidium är ytterligare en förändring som
förenhetligar arbetssättet mellan Orsa och Mora och underlättar för utökad samverkan
i framtiden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 182, 2017-12-14.
Reglemente Byggnadsnämnden, med markerade ändringar.
Reglemente Kommunstyrelsen, med markerade ändringar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att den politiska styrningen av planfrågor flyttas från
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket innebär ändringar i reglementet för
kommunstyrelsen.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

OK KS 2019/00216-1

Kommunstyrelsens reglemente 2019-2022
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens reglemente 2019-2022 att gälla från
2019-06-01.

Sammanfattning av ärendet

Ett reglemente anger uppgifter, ansvar och arbetsformer för en nämnd eller styrelse.
Kommunstyrelsens reglemente reviderades senast i oktober 2018 då fullmäktige
beslutade att utöka antalet ersättare.
Nu har det skett en mer genomgripande översyn av hela reglementet utifrån underlag
från Sveriges Kommuner och Landsting 1, SKL. Bakgrunden är dels en ny kommunallag
(härefter benämnd KL) som trädde i kraft den 1 januari 2018 och dels en ny
mandatperiod.
Dokumentet är strukturerat på ett annat sätt än tidigare och utifrån huvudrubrikerna:
Ledningsfunktion och styrfunktion, Särskilda uppgifter enligt speciallagstiftning,
Uppföljningsfunktion och Arbetsformer.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter har också främst samlats under § 2 och § 3 i
det nya förslaget, vilket tidigare fanns på olika ställen i det gamla reglementet.
Även om dokumentets struktur har ändrats så är många sakfrågor oförändrade. I det
nya förslaget så är nya bestämmelser och tillägg gulmarkerade. Det kan vara tillägg
som kommunen redan idag genomför på grund av lag eller andra bestämmelser som
t ex att styrelsen ska se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Dock underlättar det helhetsbilden av styrelsens ansvar om även dessa frågor finns
dokumenterade, vilket också rekommenderas av SKL i deras underlag. I det gamla
reglementet finns överstrykningar av det som tagits bort och hänvisningar till det nya.
Nedan kommenteras de större förändringarna i förslaget till nytt reglemente:
•

2 § Allmänt om ledningsfunktion och styrfunktion
Samlar kommunstyrelsens uppgifter vilket tidigare i huvudsak finns beskrivet i
§ 2 och § 7 (gamla reglementet). Ett tillägg gäller punkten om ett strategiskt
helhetsperspektiv för att betona styrelsens ledningsfunktion och styrfunktion i
kommunen. Vissa områden har också formulerats om t ex från
fritidsverksamhet till kultur- och fritidspolitik.

•

3 § Styrelsen övergripande uppgifter
Övergripande kan dessa uppgifter kopplas till styrelsens lednings- och
styrningsfunktion. Punkten om interna säkerhetsfrågor avser bland annat att
identifiera risker, risk- och sårbarhetsanalyser och vidta åtgärder för att
eliminera eller motverka att riskerna förverkligas.

Reglemente för styrelse och nämnder. Ett underlag för lokala bedömningar reviderad
upplaga mars 2019, Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Punkten om att anställa kommunchef regleras enligt 7 kap 1 § KL då styrelsen
ska utse kommunchef samt besluta om instruktion för hen.
Punkten om program för privata utförare regleras i 5 kap. 3 § KL.

•

Kommunalförbund och gemensamma nämnder
Ny rubrik gällande styrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § andra stycket KL.
Orsa har samverkan med gemensamma nämnder rörande bland annat
gymnasieutbildning, lönefrågor, social myndighetsutövning och IT.
Kommunalförbund är t ex Brandkåren i Norra Dalarna.

•

7 § Delegering från fullmäktige
I förslaget till nytt reglemente har planfrågor som byggnadsnämnden ansvarar
för flyttats till kommunstyrelsen. Se separat ärende – Flytt av planfrågor.

•

Författningssamling
Idag finns det en författningssamling på kommunens hemsida som visar vilka
föreskrifter, men även andra styrande dokument, som kommunen har antagit.
Det följer av kommunallagens bestämmelse 8 kap. 13 § KL.

•

Uppföljningsfunktionen
Här har styrelsen fått ett särskilt uppdrag kopplat till sin styrnings- och
ledningsfunktion och även rätt till information enligt 6 kap. 12 § KL. Det
motsvarar till viss del ”Ansvar och rapporteringsskyldighet” i tidigare
reglemente men har förtydligats och kompletterats med t ex interkontroll.

•

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Ny rubrik som ger en helhetsbild av vad styrelsen måste återrapportera till
fullmäktige dels enligt KL men även lagen (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning. Rapporteringen gäller inte enskilda ärenden utan hur
fullmäktiges beslut har efterlevts. Rapporteringsskyldigheten enligt
speciallagstiftning kan t ex vara ej verkställda beslut gällande bistånd (16 kap.
1h § SoL).

•

Information och samråd
Bestämmelsen gäller rätten till information som behövs i verksamheten och ett
specifikt ärende. Det gäller inte sekretessbelagda uppgifter. Det sista stycket
härrör till 8 kap. 3 § KL som säger att nämnden ska verka för samråd med dem
som brukar deras tjänster.

•

Medborgarförslag
Det är en ny bestämmelse i kommunstyrelsens reglemente. Sedan tidigare har
fullmäktiges arbetsordning angett att det finns möjlighet för fullmäktige att
överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta om medborgarförslag.
Dock har det saknats bestämmelser för handläggningen av ärendet hos
kommunstyrelsen. Förslaget följer handläggningen i fullmäktige.

•

Uppdrag och verksamhet
Ny rubrik som är en påminnelse om vad som gäller enligt kommunallagen dvs.
styrelsen ska bedriva verksamhet enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som
gäller (6 kap. 6 § KL). Styrelsen ska även bereda ärenden, besluta efter
delegation från fullmäktige och se till att fullmäktiges beslut verkställs.

Justerandes signatur
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•

Organisation inom verksamhetsområdet
Ny rubrik som anger att varje nämnd, eller styrelse i det här fallet, ska ha en
ändamålsenlig och tillfredsställande organisation. Dock är det fullmäktiges
uppgift att besluta om organisation på ett övergripande plan (5 kap. 1 § KL).

•

Tidpunkt för sammanträden
Bestämmelsen motsvarar vad som framgår av 6 kap. 23 § KL med ett
förtydligande att begäran om ett extra sammanträde ska ske skriftligen för att
motverka att ett sådant hålls i onödan. Dock innehåller inte KL något sådant
krav men förslaget följer SKLs rekommendation.

•

Offentliga sammanträden
En ny bestämmelse som ger styrelsen rätt att besluta om offentliga
sammanträden enligt 6 kap. 25 § KL.

•

Närvarorätt, Ordföranden, Yrkanden och Deltagande i beslut
Dessa bestämmelser har tillägg som är anpassningar till nu rådande praxis. Vad
gäller yrkanden stämmer även förslaget överens med rättspraxis vad gäller
rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande. Deltagande i beslut regleras i
4 kap. 24 - 26 §§ KL.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens reglemente 2019 - 2022
Kommunstyrelsens reglemente, gällande från 2015-01-01, med hänvisningar till det
nya förslaget.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta kommunstyrelsens reglemente 20192022 att gälla från 2019-06-01.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samtliga verksamhetsområden och utskott
Miljönämnden
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

OK KS 2019/00196-1

Regler för kommunalt partistöd 2019-2022
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar regler för kommunalt partistöd 2019-2022 med följande
ändringar:
Tillägg i § 1 angående rätt till partistöd
Grundstöd utgår till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige,
under det första året efter att representationen upphörde.
Ändring i § 2 angående grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
-Ett grundstöd som uppgår till 20 000 kr per parti och år samt
-Ett mandatstöd som uppgår till 7 000 per mandat och år.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalt partistöd är ett stöd som ges av kommuner i syfte att stärka de politiska
partiernas ställning i den kommunala demokratin (4 kap. 29 § första stycket KL
(2017:725)). Någon skyldighet för kommuner att lämna sådant stöd finns inte utan det
är frivilligt och helt upp till kommunen att avgöra om sådant stöd ska lämnas eller inte.
Orsa kommunfullmäktige antog regler för partistöd under förra mandatperioden
(2014-12-15, § 59). Det nya förslaget är uppdaterat med laghänvisningar till den nu
gällande kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. I sak är det inte några
förändringar.
Bestämmelserna i kommunallagen anger att fullmäktige avgör omfattning och storlek
av partistödet samt övriga villkor. Ett sådant villkor är till exempel att partistöd inte
betalas ut om ett parti har ”tomma” stolar i fullmäktige. Detta villkor finns både i gamla
och i förslaget till nya regler.
Beslut om utbetalning sker varje år utifrån partiernas redovisningar och
granskningsrapporter. Redovisningen ska visa att stödet har använts till att stärka
partiets ställning på det lokala planet. Om en sådan redovisning inte har lämnats så
kan fullmäktige besluta att partistödet inte betalas ut. Även detta villkor finns både i
gamla och i förslaget till nya regler.

Beslutsunderlag

Förslag regler för kommunalt partistöd 2019 - 2022.
Regler för kommunalt partistöd 2015 - 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår utskottet:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta regler för kommunalt partistöd 20192022.

Yrkande

Susanne Lindblad (C) yrkar enligt tjänsteförslaget med följande ändringar:
Tillägg i § 1 angående rätt till partistöd
Grundstöd utgår till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige,
under det första året efter att representationen upphörde.
Ändring i § 2 angående grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
-Ett grundstöd som uppgår till 20 000 kr per parti och år samt
-Ett mandatstöd som uppgår till 7 000 per mandat och år.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänstemansförslaget och på Susann Lindblads
yrkande och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Partier i fullmäktige
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§ 24

OK KS 2019/00192-1

Kommunal borgen för Brandkåren i Norra Dalarna, (BRAND)
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
1.

Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Brandkåren
Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar likalydande
beslut.

Sammanfattning av ärendet

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-01-01 efter beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet ägs av
förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner.
Kommunerna har sedan tidigare genomfört investeringar för de olika brandkårerna
och i samband med bildandet av förbundet ska överföring ske av anläggningstillgångarna, detta sker genom ett köp av respektive kommun. Finansieringen av köpet
kommer att ske genom upplåning av medel från Kommuninvest.
Bedömningen är att anläggningstillgångarna uppgår till ca 30 mkr för samtliga
kommuner men för att garantera förbundet möjlighet till upptagande av ytterligare lån
för investeringar i framtiden föreslår ekonomigruppen för förbundsbildandet
(ekonomichefer/ekonomer från respektive kommun) att borgensnivån sätts till 40 mkr.
I grunden fördelas borgensåtagandet enligt fördelningen av medlemsbidraget men
Kommuninvest kräver att respektive kommun beslutar om borgen såsom för egen
skuld.
Ingen borgensavgift ska tas ut av förbundet då det skulle innebära att medlemsbidraget
måste höjas med motsvarande nivå vilket är en onödig administration.
Eventuell återbäring från Kommuninvest för lån som avser Brandkåren i Norra
Dalarna ska tillfalla förbundet.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår utskottet för strategi:
1.

Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Brandkåren
Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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2. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar likalydande
beslut.

Sändlista

Medlemskommunerna i Brandkåren Norra Dalarna (Leksand, Orsa, Vansbro och
Älvdalens kommuner)
Brandkåren Norra Dalarna
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§ 25

OK KS 2018/01167-1

Begäran om utökad borgen för Orsa Vatten och Avfall AB
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
För att ges möjligheten att pröva/ besluta om framtida upplåning igen om några år
beslutar kommunfullmäktige:
1.

såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 175 000 000 kronor, jämte därpå
löpande räntekostnader

2. det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB har beslutat att anhålla hos ägaren Orsa
kommun om en utökning av det kommunala borgensåtagandet med 100 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 54 följande:
såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt belopp om 105 000 000 kronor, jämte därpå löpande räntekostnader samt
att det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Beslutet medförde en utökning med 20 mkr jämfört med tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2010-06-21. Efter upplåning om 10 mkr i februari har bolaget
utnyttjat borgensramen fullt ut.
Kommunen har beslutat att öka aktiekapitalet i bolaget med 20 mkr vilket innebär att
när detta genomförs så sker en utbetalning till bolaget med motsvarande belopp.
Jämfört med idag innebär ett beslut om utökad borgen med 100 mkr att bolaget kan
låna upp 100 mkr samt att då ökningen av aktiekapitalet är genomförd så ökar
tillgången till likvida medel med 120 mkr.
Vid ägarsamråd med kommunens strategiutskott, där framtida investeringsplaner
presenterades, så har framkommit att en utökning av borgen med 100 mkr kommer
innebära att möjligheten till upplåning är säkrad för lång tid framöver.
Vid kontakt med Kommuninvest har frågan ställts om ett utökat borgensåtagande kan
påverka bedömningen av kommunens, eller andra dotterbolags kommande
upplåningsbehov. Svaret är att Kommuninvest gör bedömningen utifrån den totala
skuldbördan (inklusive samtliga pensionsåtaganden), men ett outnyttjat borgensåtagande påverkar inte.
Ändå tycker undertecknad att då vi i koncernen står inför mycket stora investeringar
inom de närmaste åren, så bör fullmäktige ges en chans att pröva/besluta om den
totala borgensramen och därmed möjligheten för bolagen till nyupplåning igen om
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några år. Detta eftersom bolagen de närmaste åren står inför stora investeringar med
stora upplåningsbehov.
Kommande års upplåningsbehov gäller dels byggandet av ett nytt äldreboende (Orsa
Lokaler AB) och dels avseende överföringsledning till Grönklitt (Orsa Vatten och Avfall
AB) men även ett antal andra planerade investeringsprojekt såsom t e x nytt kök och
ombyggnationer av förskolor.
Idag har kommunfullmäktige beslutat om borgensramar om totalt 438,0 mkr för
dotterbolagen fördelade enligt nedan
Orsa Lokaler AB
189,5 utnyttjat 145,0
Orsabostäder AB
143,5 utnyttjat 108,6
Orsa Vatten och Avfall AB 105,0 utnyttjat 105,0
Summa

438,0

ej utnyttjat 44,5
ej utnyttjat 34,9
ej utnyttjat 0,0

358,6

79,4

Om kommunfullmäktige utökar borgensåtagandet med 100 mkr för Orsa Vatten AB
och Avfall med 100 mkr och därefter med omkring 250 - 300 mkr till Orsa Lokaler AB
så skulle den totala borgensramen för dotterbolagen uppgå till omkring 800 mkr.
Vid en genomgång av de underlag som undertecknad erhållit så bör Orsa Vatten och
Avfalls lånebehov uppgå till omkring 50 - 60 mkr under de närmaste åren. Om dessa
prognoser är korrekta så anser undertecknad att det bör räcka att borgensåtagandet till
Orsa Vatten och Avfall AB utökas med 70 mkr.
Då det är dags för Orsa Lokaler AB att låna upp för kommande investeringar (och
därmed utökad borgen) så bör beaktas att Orsabostäder AB idag har ett utnyttjat
borgensutrymme om nästan 45 mkr.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Orsa Vatten och Avfall AB, § 12, 2018-09-18.

Förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:
För att ge kommunfullmäktige en möjlighet att pröva/ besluta om framtida upplåning
igen om några år beslutar fullmäktige:
1.

såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 175 000 000 kronor, jämte därpå
löpande räntekostnader

2. det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Orsa Vatten och Avfall AB
Ekonomikontoret
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§ 26

Informationsärenden
1.

Personalfrågor
Märit informerar om projektet Heltid som
Norm. Projektet pågår till år 2021 och
framöver arbetar projektgruppen bland
annat med fortsatt förankringsarbete
bland personal, synka bemanning och
schema, kartläggning av sjukfrånvaro,
medarbetaransvar och arbetsmiljö.

OK KS 2019/00020-4

2.

Diskussion om mål och budget 2020
för utskottet för strategi
Johan Hult går igenom budget för 2019
samt 2020.

OK KS 2019/00094-1

Utskottet diskuterar mål inför 2020.
3.

Extra ärende: Styrgrupp
ombyggnation av äldreboenden
Ann-Therese informerar om avbruten
förhandling med Stenvalvet avseende
uppköp av Orsagårdens fastighet.
Förvaltningen kommer att utreda ett
nybyggnadsalternativ.
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§ 27

Delgivningar
1.

Kallelse OK Kommunstyrelsens utskott för OK KS 2019/00003-12
strategi 2019-04-09 utkast

2.

Styrelseprotokoll intresseföreningen
Dalabanans intressenter

OK KS 2018/01239-8

3.

Protokoll Inlandskommunernas
ekonomiska förening, 2019-02-22

OK KS 2018/01239-14
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