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Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag - :

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

Motion från Socialdemokraterna Kommunfullmäktige - OK KS 2021/00208-1 Motion från Socialdemokraterna Kommunfullmäktige : Motion om alkoholservering i kommunala idrottsanläggningar

38 Besvarande av frågor och interpellationer - :

Denna behandling '38 Besvarande av frågor och interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

Information från revisorerna - :

Denna behandling ' Information från revisorerna' har inget tjänsteutlåtande.

Information från kommunalrådet - :

Denna behandling ' Information från kommunalrådet' har inget tjänsteutlåtande.

40 Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner - OK KS 2020/00707-2 Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner :

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

40 Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner - OK KS 2020/00707-2 Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner : Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2020/00707-2, 879

Verksamhetsområde samhälle
Barbro Fischerström

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner
Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren vill att Orsa kommun uppför en minnessten för människor från Orsa
som gjort FN-tjänst. Stenen föreslås placeras i centrum, och utformas med orsaanda.
Kultur och fritid ser att förslaget skulle gå att genomföra, och föreslår att
medborgarförslaget besvaras positivt.

Yttrande

28 personer från Orsa har hittills tjänstgjort inom FN:s fredsbevarande styrkor från
1953 och framåt. Ytterligare fem personer har genomfört NATO- eller EU-insatser
(Försvarsmaktens veterancentrum). En person från Orsa har avlidit under sin
tjänstgöring. Totalt har 1567 personer från Dalarna gjort FN-tjänst.
Under 2021 och 2022 pågår ett arbete med ett grönare centrum i Orsa samt en översyn
av all offentlig konst så att boende och besökare upplever ett trevligt centrum. I detta
bedömer vi att ett minnesmärke enligt medborgarförslaget skulle gå bra att tillföra i
samhällsbilden.
Kultur och fritid har skissat på tänkbar utformning av minnesmärket, och även tittat på
lämpliga platser. Vi bedömer att minnesmärket kommer att kunna produceras av
lokala hantverksföretag.
Det finns i dagsläget ingen uppskattning av kostnaden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om minnessten för FN-soldater

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke. Samhällsutskottet
beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad.
Därmed anses medborgarförslaget bifallet.

Sändlista

Birgitta Bogren
Förvaltningschef

1(1)

Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-05-31 - Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-05-31 - Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 69

OK KS 2020/00707-2

Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke. Samhällsutskottet
beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad. Därmed anses
medborgarförslaget bifallet.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren vill att Orsa kommun uppför en minnessten för människor från Orsa
som gjort FN-tjänst. Stenen föreslås placeras i centrum och utformas med orsaanda.
Kultur- och fritidsenheten ser att förslaget skulle gå att genomföra och föreslår att
medborgarförslaget besvaras positivt.
28 personer från Orsa har hittills tjänstgjort inom FN:s fredsbevarande styrkor från
1953 och framåt. Ytterligare fem personer har genomfört NATO- eller EU-insatser
(Försvarsmaktens veterancentrum). En person från Orsa har avlidit under sin
tjänstgöring. Totalt har 1567 personer från Dalarna gjort FN-tjänst.
Under 2021 och 2022 pågår ett arbete med ett grönare centrum i Orsa samt en översyn
av all offentlig konst så att boende och besökare upplever ett trevligt centrum. I detta
bedömer förvaltningen att ett minnesmärke enligt medborgarförslaget skulle gå bra att
tillföra i samhällsbilden. Kultur- och fritidsenheten har skissat på tänkbar utformning
av minnesmärket, och även tittat på lämpliga platser. Bedömningen är att
minnesmärket kommer att kunna produceras av lokala hantverksföretag. Dock finns i
dagsläget ingen uppskattning av kostnaden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-05-25
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle
Medborgarförslag om minnessten för FN-soldater

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke. Samhällsutskottet
beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad. Därmed anses
medborgarförslaget bifallet.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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41 Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken - OK KS 2021/00175-1 Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken : Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2021/00175-1, 880

Verksamhetsområde samhälle
Barbro Fischerström

Kommunstyrelsen

Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att samla alla Dalarnas folkbibliotek under det gemensamma paraplyet
Dalabiblioteken fortskrider och beräknas kunna sjösättas under 2022. Dalabiblioteken
innebär att den som har ett lånekort i något av Dalarnas bibliotek kan låna och lämna
tillbaka böcker och annan media på vilket bibliotek man vill i hela Dalarna. Låntagarna
får därmed tillgång till 15 kommuners samlade mediabestånd, istället för bara den egna
kommunens.
Dalabiblioteken förutsätter gemensamma regler och rutiner och gemensamma
ställningstaganden i en rad frågor. Däribland frågan om avgifter kopplade till
biblioteksverksamheten. Kultur och fritid, och alla övriga kommuners bibliotek,
föreslår att kommunfullmäktige antar följande förslag till gemensamma avgifter.
Avgift
Utlåningsavgift böcker/film
Fjärrlån av bok från bibliotek
utanför samarbetet
Förseningsavgift
Ersättning av något som
förkommit:
-Lånekort
-Böcker och ljudböcker
-Tidskrifter, pocket, småtryck
-DVD-film
-TV-spel
-Musik-CD
-Föremål

Orsa nuläge
0/10 kr
10

Förslag Dalabiblioteken
0/0
0

1:-/titel och dag, ej
barn och unga

0

10
100, fackböcker 150
50
100
Finns inte
50
Ej aktuellt

0
250 el likvärdig
50
250
600
100
Enl anskaffningsvärde

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till gemensamma
avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med starten för Dalabiblioteken.
Nuvarande avgifter gäller fram till dess.

Sändlista
Birgitta Bogren
Förvaltningschef
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41 Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken - OK KS 2021/00175-1 Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-05-31 - Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 68

OK KS 2021/00175-1

Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till gemensamma
avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med starten för Dalabiblioteken.
Nuvarande avgifter gäller fram till dess.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att samla alla Dalarnas folkbibliotek under det gemensamma paraplyet
”Dalabiblioteken” fortskrider och beräknas kunna sjösättas under 2022.
Dalabiblioteken innebär att den som har ett lånekort i något av Dalarnas bibliotek kan
låna och lämna tillbaka böcker och annan media på vilket bibliotek man vill i hela
Dalarna. Låntagarna får därmed tillgång till 15 kommuners samlade mediabestånd,
istället för bara den egna kommunens. Dalabiblioteken förutsätter gemensamma regler
och rutiner och gemensamma ställningstaganden i en rad frågor. Däribland frågan om
avgifter kopplade till biblioteksverksamheten. Kultur och fritid, och alla övriga
kommuners bibliotek, föreslår att kommunfullmäktige antar följande förslag till
gemensamma avgifter.
Avgift
Orsa nuläge, kr
Förslag Dalabiblioteken
Utlåningsavgift böcker/film
0/10
0/0
Fjärrlån av bok från bibliotek
10
0
utanför samarbetet
Förseningsavgift
1 kr/titel och dag, ej 0
barn och unga
Ersättning av något som
förkommit:
-Lånekort
10
0
-Böcker och ljudböcker
100, fackböcker 150 250 el likvärdig
-Tidskrifter, pocket, småtryck
50
50
-DVD-film
100
250
-TV-spel
Finns inte
600
-Musik-CD
50
100
-Föremål
Ej aktuellt
Enligt anskaffningsvärde

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-05-25
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till gemensamma
avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med starten för Dalabiblioteken.
Nuvarande avgifter gäller fram till dess.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19
(30)

42 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval - OK KS 2021/00151-1 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval : Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval

llmäktige och gymnasienämnden - OK KS 2021/00164-1 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden : Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anna Erkers
den 3 maj 2021 15:40
Anna Erkers
VB: Mitt politiska uppdrag

Från: Sofia Diefke <sofia.diefke@orsa.se>
Skickat: den 21 april 2021 12:51
Till: Camilla Staberg <camilla.staberg@orsa.se>
Kopia: Ann-Marie Fröjd <anne-marie.frojdh@mora.se>; Mikael Thalin <mikael.thalin@orsa.se>
Ämne: Mitt politiska uppdrag

Jag avsäger mig mitt politiska uppdrag från och med den 1/7-2021.
Detta pga flytt till annan kommun

Med vänlig hälsning,

Sofia Diefke
Lärare
070-6563203

nsberättelse för Orsa kommun och övrig information från revisorerna - OK KS 2021/00062-12 Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från revisorerna : Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från revisorerna

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2021/00062-12, 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 fem av sex finansiella mål har uppnåtts under 2020. Därmed
bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de av
fullmäktige fastställda finansiella målen. När det gäller verksamhetsmålen så framgår
det av årsredovisningen att ett av fyra mål är uppnått och eftersom samtliga
verksamhetsmål inte har uppnåtts bedömer revisorerna att resultatet enligt
årsredovisningen är inte förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.
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 2020 med bilagor.
Granskningsrapport för år 2020 för Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB, NODAVA AB,
Orsa Vatten och Avfall AB.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sändlista
-

Revisorerna
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44 Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från revisorerna - OK KS 2021/00062-12 Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från revisorerna : Revredogörelse 2020

Bilaga till revisionsberättelsen för 2020

Revisorerna i Orsa kommun

2021-05-04
Till
Fullmäktige i Orsa kommun
212000- 2189

Revisorernas redogörelse för år 2020
Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en
revisionsplan. Som en del av den grundläggande granskningen har revisorerna
löpande tagit del av alla nämnders protokoll och träffat politiker och tjänstemän
ansvariga för verksamheten.
En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, d.v.s. 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 fördjupad granskning genomförts i form av
granskning av ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för
placeringar av barn och unga och granskning av kommunens styrning och uppföljning
av vikariehanteringen. Tillsammans med revisorerna i Mora och älvdalens kommuner
har revisorerna i Orsa kommun också genomfört en uppföljande granskning av
gymnasienämndens styrning och ledning.
Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till
att utröna 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 granskat årsredovisningen
och årsbokslutet för år 2020 och delårsrapporten per den 31 augusti 2020.
En förteckning över revisionsrapporterna avseende förvaltningsrevision och
redovisningsrevision lämnas som bilaga till revisionsberättelsen för 2020.
Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG AB.

44 Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från revisorerna - OK KS 2021/00062-12 Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från revisorerna : Förteckning över utförd granskning under 2020

Bilaga till revisionsberättelsen år 2020

Revisorerna i Orsa kommun

2021-05-04
Till
Fullmäktige i Orsa kommun
212000- 2189

Förteckning över utförd granskning under 2020
Förteckning över de sakkunnigas skriftliga rapporter för år 2020 som successivt
förmedlats till fullmäktiges presidium för kännedom.


Granskning av delårsrapport 2020-08-31



Granskning av bokslut och årsredovisning för år 2020



Granskning av ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende
verksamheten för placeringar av barn och unga



Granskning av kommunens styrning och uppföljning av
vikariehanteringen



Uppföljande granskning av gymnasienämndens styrning och ledning
tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner

1
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DocuSign Envelope ID: 95CF28AB-BBC7-4088-8D31-876F3139FC23

Revisorerna i Orsa kommun

2021-05-04
Till
Fullmäktige i Orsa kommun
organisationsnummer 212000-2189

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
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.
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”.
KPMG:s granskning visar att fem av sex finansiella mål har uppnåtts under 2020.
Därmed bedömer vi att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med
de av fullmäktige fastställda finansiella målen.
När det gäller verksamhetsmålen så framgår det av årsredovisningen att ett av fyra
mål är uppnått och eftersom samtliga verksamhetsmål inte har uppnåtts bedömer
vi att resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmålen.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Orsa kommun
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna väsentligen är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt
med de finansiella målen men inte med de verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
1
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DocuSign Envelope ID: 95CF28AB-BBC7-4088-8D31-876F3139FC23

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Orsa kommun, maj 2021

Elsmari Laggar Bärjegård

Susanne Andersson

Elisabeth Langran

Karolina Sandvik

Kåre Olsson

Bilagor:
Revisorernas redogörelse
Förteckning över de sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Nodava AB, Orsa Lokaler AB,
Orsa vatten och avfall AB och Orsabostäder AB
Revisionsberättelser för donationsstiftelser (12 st.)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2021/00062-6, 042

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Jan Bäckman

Årsredovisning 2020
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsåret 2020 har varit mycket annorlunda, präglat av den pågående
pandemin. Denna har förstås påverkat verksamheten märkbart, men vi kan ändå se
tillbaka på ett år där problemen hanterats väl. Vi kan också konstatera att kommunen
har ett historiskt gott resultat ekonomiskt. I enlighet med kommunens
digitaliseringsmål kommer årsredovisningens huvuddokument att anpassas för digital
visning. Bifogad pdf kan därför rent layoutmässigt skilja sig från den digitala.
Innehållsmässigt är den identisk. Redaktionella ändringar kan komma att göras inför
ks-beslutet, men meddelas innan mötet. Dessa påverkar inte helhetsbilden.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapporter och ekonomiska rapporter från verksamheter och bolag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2020 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige godkännande.

Sändlista
Johan Hult
Revisorerna
Kommunfullmäktige

Henrik Göthberg
Förvaltningschef
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orsa kommun har
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
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.

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
den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda
finansiella målen delvis har uppnåtts 2020.

Årsredovisningen

Verksamhetsmål

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.

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade
övergripande målen inte har uppnåtts för 2020.

Vi har 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.

Orsa 2021-05-04

Resultat

Auktoriserad revisor

Jenny Barksjö Forslund

Kommunens resultat för året uppgår till 30,7 mnkr, vilket är 21,6 mnkr
högre än samma period förra året.
Vidare är kommunens resultat för året 18,1 mnkr högre än budgeterat.
Det förklaras främst av pandemirelaterade statsbidrag som ej fanns
med i budget.

Johan Malm
Kommunal revisor

Vad gäller balanskravet så bedöms det vara uppfyllt.
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Bakgrund
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
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

1.2 Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

•

•

•
•

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag
(LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebeslut

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR),
började gälla från och med 1 januari 2019.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras 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.

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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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 bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning (RKR).
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot gällande lag och
rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever LKBR och RKRs rekommendationer.

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 11 kap 13 §. 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 enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 30,7 mnkr. Vid
avstämning av balanskravet avgår realisationsresultat om netto -33 tkr samt reservering av medel till resultatutjämningsreserv varvid
balanskravsresultatet uppgår till 10,7 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms
uppfyllt.
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2. Resultat av granskningen forts.
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 26-33 i kommunens årsredovisning.
Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen för de övergripande målområdena inte är förenlig med de av fullmäktige beslutade
målen, då bara 2 av de 5 målen har uppnåtts fullt ut.
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. Vi
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning delvis har utvärderats för kommunkoncernen som helhet, men att detta kan utvecklas
ytterligare.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

• Ekonomiskt mål Orsabostäder AB
Direktavkastningen ska under perioden uppgå till minst 5%.

De finansiella målen är:

Utfall 9,8% vilket innebär att målet har uppnåtts.
• Mål 1 Resultatmål
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 och för 2020
har gränsen för avsättning höjts från 15 mkr till 35 mkr.
Utfall resultat i relation till skatteintäkter: 4,5% mnkr, vilket innebär att
målet har uppnåtts. Avsättning till resultatutjämningsreserv har skett
med 20 mkr och ackumulerat uppgår reserven därmed till 35 mkr.

• Mål 2 Finansieringsmål
Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje
år öka för perioden.
Utfall soliditet 30,4% vilket är 7,9 procentenheter högre än 2019, vilket
innebär att målet har uppnåtts. Vi vill uppmärksamma en läsare av
rapporten på att finansieringsmålet i nuvarande form kommer sannolikt
bli svårt att uppnå framåt med tanke på nuvarande höga soliditetsnivå
och framtida behov av investeringar. Detta framgår också av
årsredovisningen.
• Mål 3 Skuldsättning
Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån.

• Ekonomiskt mål Orsa Vatten och Avfall AB
Bolaget ska över tid generera ett positivt resultat så att inte det egna
kapitalet urholkas.
Utfall: Under 2020 redovisades ett resultat om -1,3 mkr och den
ansamlade förlusten uppgår därmed till -1,6 mkr, vilket innebär att målet
inte har uppnåtts.

• Ekonomiskt mål Orsa Lokaler AB
Resultat efter finansiella poster ska uppgå till minst 500 tkr i genomsnitt
över en period som sammanfaller med kommunens budget och
planperiod.
Utfall 3,4 mkr vilket innebär att målet har uppnåtts.

Slutsats
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen delvis har
uppnåtts.

Inga nya lån har tagits upp, vilket innebär att målet har uppnåtts.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

• Mål 4 Attraktiv arbetsplats

Orsa kommun har, förutom resultatmålet som redovisas på föregående
sida, fyra övergripande mål som ska uppfyllas till år 2020. Varje
övergripande mål har ett antal indikatorer/verksamhetsmål för att mäta
resultatet. Resultatet av måluppfyllelsen redovisas i en färgskala där
grönt innebär att målet är uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött
att målet inte är uppfyllt.

Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta,
engagerade, friska och nöjda medarbetare. Nöjd medarbetarindex ska
år 2020 uppgå till minst 75.
Kommunens egen bedömning är att målet delvis är uppfyllt. Det anser vi
inte är korrekt, dels eftersom måluppfyllelse kopplat till nöjd
medarbetarindex inte kan mätas, dels då det framgår att det
underliggande verksamhetsmålet ”ohälsotal” överstiger målnivån.

• Mål 1 Digitalisering
Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen
för att skapa en enklare vardag för invånare, företagare och besökare
och senast år 2020 ska kommunen erbjuda minst 50 e-tjänster.
Kommunens egen bedömning är att målet inte är uppfyllt.

• Mål 2 Företagsklimat
Orsa kommun ska senast 2020 vara bland de högst rankade
kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat och bland
de 100 högst rankade kommunerna i SKR:s skolranking.

Slutsats
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade
målen inte fullt ut har uppnåtts för 2020.
Vi rekommenderar att man ser över tillämpning av färgskala för
måluppfyllelse och hur detta appliceras. Det kan även finnas anledning
att se över formulering av det övergripande målet så det täcker in stora
delar av de underliggande verksamhetsmålen/indikatorerna.

Utfall: Plats 83. Kommunens egen bedömning är att målet är uppfyllt.

• Mål 3 Invånarantal
Antal invånare i Orsa ska överstiga 7 000 personer år 2020.
Utfall: 6 877 invånare. Kommunens egen bedömning är att målet delvis
är uppfyllt. Det anser vi inte är korrekt, dels eftersom måltalet 7 000 inte
är uppnått, dels eftersom antalet invånare faktiskt minskat från 2019 års
nivå om 6 911 invånare.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
Årets resultat uppgår till 30,7 mnkr vilket är hela 18,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Skillnaden svarar väl mot
prognosen i delårsrapporten. Vidare är årets resultat 21,6 mnkr bättre än 2019 års resultat.
Verksamhetens intäkter, inklusive skatteintäkter och statsbidrag, har ökat med ca 5% (25 mnkr). Ökningen av intäkter avser främst ökade
statliga bidrag till följd av pandemin. Kostnaderna däremot har bara ökat med ca 0,5% (2,6 mnkr) jämfört med fg år, vilket beror både på
generellt lägre kostnader för ex resor och utbildning, och på föregående års höga nivå på byggkonsultationer.
Budgetavvikelser för kommunens olika utskott/nämnder avser främst:
-

Utskott för lärande där det finns en budgetavvikelse på +2,9 mnkr. För lärandeutskottet beror överskottet på återbetalning från den
gemensamma gymnasieskolan. Grundskolan däremot visar ett underskott.

-

Utskott för samhälle som visar en budgetavvikelse om +2,6 mnkr. För samhällsutskottet beror överskottet på anslutningsavgifter, snöfattig
vinter och Bucht-medel från Tillväxtverket.

-

Utskott för strategi som avviker från budget med +1,9 mnkr. För strategiutskottet kan överskottet i huvudsak hänföras till kostenheten.
Vakanta tjänster och sjuklöneersättning förklarar också en del av överskottet.

Slutsats
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning
Balansomslutningen har ökat med 47 mkr sedan årsskiftet. Bland tillgångarna är det främst banktillgodohavanden och placeringar som har
ökat. Även investeringar i byggnader och mark. På Eget kapital- och skuldsidan är den ökade balansomslutningen hänförlig till eget kapital.

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar
Orsa kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgick till 31,8 mkr. Utfallet blev 23,6 mkr. Den enskilt största investeringen är utbyggnation
av stadsnät som ackumulerat uppgår till drygt 100 mkr. Återstående investeringar i stadsnätet beräknas uppgå till ca 30 mkr.
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.
Vidare är investeringsredovisningen uppställd utifrån de olika nämnderna, dvs på den nivå som budget är lagd. Det saknas information om,
och särredovisning av, större specifika projekt.

2.6.2 Likvida medel
Kortfristiga placeringar har ökat med 12 mkr vilket främst beror på investering i en institutionell korträntefond hos Nordea. Finansiella
tillgångar redovisas till verkligt värde vilket är i enlighet med gällande regelverk.

2.6.3 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder har minskat med ca 13 mkr som följd av upplöst investeringsbidrag.

Slutsats
Vi har granskat balansräkningen och har, utöver ovanstående iakttagelser, inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys 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 budget.
Det går inte att på ett tydligt sätt se hur driftsredovisningen förhåller sig till resultaträkningens poster. Vår bedömning i övrigt är att
informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och rekommendationer.

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.
Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekonomiska redovisningen.
Vår bedömning i övrigt är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning
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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100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här
2020

2019

29,10 kr

29,41 kr

Äldre- och handikappomsorg

18,43 kr

19,57 kr

Grundskola och fritidsverksamhet

9,00 kr

10,26 kr

Gymnasienämndsverksamhet

7,57 kr

8,19 kr

Förskola

6,73 kr

2,10 kr

Årets resultat

6,34 kr

6,81 kr

Stödfunktioner, administration, utvecklingsmedel med mera

6,02 kr

5,32 kr

Pensioner

5,34 kr

5,71 kr

Individ- och familjeomsorg

2,22 kr

2,71 kr

Gata och park

2,10 kr

2,21 kr

Fritidsverksamhet

1,55 kr

1,55 kr

Räddningstjänst

1,54 kr

2,08 kr

Försörjningsstöd

1,34 kr

1,43 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

1,23 kr

1,46 kr

Kulturverksamhet och bibliotek

1,01 kr

1,04 kr

Musikskolan

0,87 kr

0,92 kr

Byggnadsnämndsverksamhet

0,40 kr

0,44 kr

Miljö- och hälsoskydd

0,39 kr

0,45 kr

Turism

0,32 kr

0,38 kr

Föreningsbidrag

0,19 kr

0,16 kr

Vatten o avlopp

0,09 kr

0,35 kr

Näringslivsåtgärder

– 0,03 kr

– 0,05 kr

Ränteintäkter

– 0,36 kr

– 2,08 kr

Integration

– 1,39 kr

– 0,42 kr

Övrigt

100,00 kr

100,00 kr
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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 företagare. Här
finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns
Sveriges bästa invånardialog.
I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya och förvalta. Genom
vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar för dem vi finns till för. Här
både vill och hinner vi mer.
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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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Vi blickar framåt
2020 års resultat, både vad gäller ekonomin och verksamheten i stort, är starkt påverkat av pandemin. Även om
det finns osäkerhet när det gäller den framtida ekonomiska utvecklingen så ska vi blicka framåt med
beslutsamhet och framtidstro.
De kommande åren har vi många spännande utvecklingsprojekt att se fram emot. Det i särklass viktigaste är att
få ett nytt, modernt och framtidsinriktat äldreboende på plats. Vår största enskilda investering någonsin som är
möjligt att genomföra tack vare en medveten långsiktig ekonomisk planering där vi samlat i ladorna.
Planläggningen och exploateringen av Styversbacken kommer att skapa attraktiva strandnära tomter med en
fantastisk boendemiljö. Projektet har högsta prioritet och är en viktig del i vårt arbete de kommande åren. VAplanen som ska antas under året ger ytterligare utvecklingsmöjligheter där framtida expansion i Grönklitt betyder
mycket för sysselsättningen.
Vindbruksplanen och planerna på en stor vindkraftsutbyggnad i norra kommundelen kommer med största
sannolikhet att engagera många Orsabor. I vår vision Orsa 2050 är invånardialogen central, med den kittlande
utmaningen Sveriges bästa. Jag ser fram emot konstruktiv dialog om fördelar och nackdelar i detta projekt där
påverkan på landskapsbild, natur och friluftsliv ska vägas mot en stor investering och tillhörande avkastning till
bygden.
Engagemanget är stort hos våra medarbetare att leverera bra och säker omsorg, skolgång och service till
Orsaborna. Året som gått har varit ett annorlunda år där vi har fått omvärdera gamla arbetssätt och tänka nytt och
jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda.

Mikael Thalin
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2020 var ett mycket omtumlande år på grund av rådande pandemi. Direkt eller indirekt har den påverkat hela
organisationen. Även prognoser avseende intäkter och kostnader har varit svåra att förutse. Sedan staten
kraftfullt stöttat kommunerna under pandemin kan dock siffermässigt konstateras att kommunen, inklusive
koncernbolagen, tillsammans redovisar ett historiskt högt ekonomiskt resultat. Med detta sagt är det på sin plats
att förtydliga att uppföljningen av resultat och diverse nyckeltal siffermässigt är kraftigt positivt påverkade av
omständigheter som vi helst hade klarat oss utan.

Årets resultat

I den kommunala koncernen uppgår resultatet till 40,3 mkr och två av de tre helägda dotterbolagen redovisar
överskott. Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB bidrar med +8,2 respektive +2,8 mkr och Orsa Vatten och Avfall
AB med -1,3 mkr till koncernens sammanlagda resultat.

Koncernen

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens nettokostnader (mkr)

409

410

395

382

359

Skatteintäkter (mkr)

456

432

422

426

390

Finansnetto (mkr)

–5

–5

–4

–6

–6

Resultat efter finansiella poster (mkr)

41

17

24

38

26

343

291

275

254

218

Eget kapital (mkr)
Soliditet (%)

37

34

34

32

29

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%)

21

17

15

12

7

Investeringar netto (mkr)

76

65

82

47

65

Självfinansieringsgrad, investeringar (%)

102

77

64

137

71

Långfristig låneskuld (mkr)

394

369

349

370

370
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På koncernnivå ligger nettokostnaderna kvar på samma nivå som föregående år, vilket främst förklaras av att
bidrag från staten kompenserat de kostnadsökningar som skett. Den största delen av bidragen ligger dock i
skatteintäkterna. Finansnettot ligger kvar på samma nivå som föregående år, och noterbart är att de
sammanlagda räntekostnaderna på lån ligger på samma nivå som 2019.
I resultatet efter finansiella poster bidrar dotterbolagen med 11 mkr vilket är något mer än under övriga år under
perioden. Eget kapital har ökat med 52 mkr varav 12 mkr avser en direktbokning mot eget kapital på grund av
ändrade regler avseende redovisning av anslutningsavgifter för stadsnätet.
Soliditeten fortsätter att öka. Ökningen är speciellt markant över tid för soliditeten inklusive samtliga
pensionsförpliktelser, vilket beror på att ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser minskat med 19 mkr sedan
2016.
Nettoinvesteringarna i koncernen är något högre än genomsnittet för perioden och jämfört med föregående år
noteras att Orsa Vatten och Avfall AB investerade drygt 20 mkr mer.
Självfinansieringsgraden för investeringar översteg 100 procent och sett över hela fem årsperioden uppgår den till
87 procent vilket medfört att trots nettoinvesteringar om 335 mkr under perioden så har den långfristiga
låneskulden i koncernen inte ökat med mer än 25 mkr.

Kommunen
Skatteintäkter (mkr)
Förändring skatteintäkter (%)
Invånare
Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Förändring verksamhetens nettokostnader (%)
Verksamhetens nettokostnad / invånare (kr)
Finansnetto (mkr)

2020

2019

2018

2017

2016

456

432

422

426

390

5

2

–1

9

3

6 877

6 911

6 892

6 887

6 861

425

424

411

398

377

0

3

3

6

2

61 793

61 330

59 583

57 801

54 896

0

1

1

0

2

Årets resultat (mkr)

31

9

13

28

16

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter (%)

6,7

2,1

3,1

6,6

4,1

Eget kapital (mkr)

277

234

225

212

184

40 217

33 836

32 616

30 801

26 837

Investeringar (mkr) (brutto från 2013)

24

30

28

20

35

Soliditet enligt balansräkningen (%)

65

61

61

62

58

Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden (%)

30

23

20

14

6

Eget kapital /invånare (kr)

Likvida medel, inklusive placering värdepapper (mkr)

74

45

49

82

50

Kassalikviditet (%)

143

119

123

157

128

Årsarbetare

504

516

529

533

543

Personalkostnad (mkr)

287

285

286

275

271

57

56

58

56

56

Andel av verksamhetens kostnader (%)

I tabellen definieras skatteintäkter som summan av rena skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag
samt fastighetsavgift. I årets skatteintäkter ingår covid-19 bidraget från staten med 13 mkr som betalades ut
under sommaren.
Samtidigt som skatteintäkterna ökade så stannade verksamhetens nettokostnader nästan på en oförändrad nivå
vilket bland annat beror på generösa stöd från staten för sjuklönekostnader och material om drygt 8 mkr för att
täcka ökade kostnader på grund av pandemin.
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Till det historiskt höga ekonomiska resultatet bidrar också att vissa kostnader minskat såsom till exempel
kostnader för resor och utbildning.
Investeringarna uppgick brutto till 24 mkr jämfört med budgeterade 32 mkr. Främst beror skillnaden på att man
inte hunnit bygga ut stadsnätet i den takt som budgeterats. Kvarvarande investeringsutrymme kommer att föras
över till år 2021. Kommunen har inga egna lån så alla investeringar i kommunen sker med egna genererade
medel.
Båda soliditetsmåtten, exklusive och inklusive samtliga pensionsåtaganden, har ökat under året och förväntas
öka ytterligare under kommande år.
Även kassalikviditeten har förbättrats. Under våren 2020 var likviditeten något ansträngd under en period men det
goda resultatet och eftersläpningen i investeringar medförde att kassabehållningen ökade med 17 mkr under året.
Antalet årsarbetare minskade med tolv och minskningen avser främst Utskottet för lärande där en förklaring kan
vara att man varit återhållsam med att tillsätta vikarier under pandemin.
Vad gäller personalkostnadernas ökande i tabellen ovan är det en sanning med modifikation. Kommunen har
under året erhållit drygt fyra mkr för att täcka sjuklönekostnader och dessa ska enligt regelverket redovisas som
intäkter. Så nettokostnaderna minskade egentligen med två mkr och andelen av verksamhetens kostnader skulle
då uppgå till 56 procent precis som föregående år.
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I begreppet ekonomisk ställning innefattas inte bara hur det ser ut idag utan också hur förutsättningarna är för att
bedriva den verksamhet som önskas även i framtiden. Redovisningen visar också hur kommunen förberett sig för
de ökande investeringsbehoven kommande år.

Koncernen
Även dotterbolagen har förstås påverkats av pandemin. Rent verksamhetsmässigt har det varit negativt. Till
exempel har det varit svårare för bolagen att hålla kontakterna mellan de anställda och kunderna. Vissa arbeten
där det krävts tillgång till lägenheter har fått skjutas på framtiden. Minskat utfört arbete, men främst ökade bidrag
från staten på grund av pandemin har dock haft en positiv inverkan på resultatet. Det finns risk att det innebär
ökade kostnader för underhåll med mera då pandemin ebbat ut. Den stora frågan gällande den framtida ekonomin
i dotterbolagen är kopplad till det stora investeringsbehovet som förväntas under de kommande tio åren.
Resultatmässigt har Orsa Vatten och Avfall AB haft det svårt sedan några år tillbaka. Bolaget har tvingats höja
avgifterna och för att klara framtida investeringar kommer det behövas årliga höjningar under de kommande åren.
Även de andra bolagen, Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB, kommer behöva höja hyrorna framgent men de
har hittills haft en betydligt stabilare ekonomi än Orsa Vatten och Avfall AB.
Under den senaste femårsperioden har nettoinvesteringarna i koncernen uppgått till 335 mkr varav 155 mkr skett
i kommunen och 180 mkr i bolagen. Enligt den preliminära tioåriga investeringsplanen 2021–2030 för koncernen
förväntas investeringarna under perioden uppgå till närmare 1,2 miljarder kr.
Om investeringsplanen i sin helhet genomförs under de kommande 10 åren innebär det att nettoinvesteringarna
ökar till i genomsnitt 120 mkr per år jämfört med i genomsnitt 67 mkr per år den senaste femårsperioden.
Den enskilt största investeringen kommande år avser byggande av ett nytt särskilt boende.

Investeringar netto, kommun och koncernen
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Under 2020 investerade kommunen 24 mkr och dotterbolagen 52 mkr. För kommunen avsåg drygt 13 mkr
investeringar i stadsnätet och i bolagen avsåg cirka 24 mkr, netto, investeringar i VA anläggningar och 28 mkr
investeringar i fastigheter.
Merparten av investeringarna som skett i kommunen de senaste åren avser stadsnätsutbyggnaden som totalt sett
uppgår till nära 130 mkr. Återstående investeringar beräknas uppgå till cirka 30 mkr. Hittillsvarande
investeringsbidrag och anslutningsavgifter uppgår till cirka 30 mkr. När stadsnätsinvesteringarna är klara så
kommer investeringen netto generera omkring 3 till 4 mkr årligen i likviditet efter avdrag för driftkostnader.
Trots gjorda investeringar den senaste femårsperioden har koncernens låneskuld inte ökat förrän år 2020, då den
ökade med 25 mkr. Upplåningen skedde i Orsa Vatten och Avfall AB som samtidigt hade ett positivt kassaflöde
om 5 mkr. Koncernen hade totalt sett ett positivt kassaflöde om 17 mkr och därutöver har kommunen utökat sina
kortfristiga placeringar med 12 mkr. Med facit i hand så blev upplåningen onödigt stor och i framtiden kommer vi
mer noggrant följa behovet av nyupplåning i koncernen.

Låneskuld kreditinstitut koncernen

I den preliminära investeringsplanen 2021–2030 räknar vi med att en dryg tredjedel av finansieringen behöver ske
via upplåning.

Soliditet koncernen
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I inledningen av förvaltningsberättelsen har redan koncernens soliditetsutveckling de senaste åren nämnts. 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
27–28 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 5 års perioden.

Kommunen
Årets resultat, budget och plan

Kommunens ekonomiska mål, att årets resultat över budget och planperiod ska vara minst 1,5% av skatter och
generella bidrag, klarade vi med råge. Under 2020 uppgick resultatet till 6,7%. Liggande budget och plan för 2021
till och med 2024 ligger dock precis på gränsen, med fallande resultat 2022 och framåt.
Enligt nya skatteprognoser (scenarion) från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ser prognoserna något
bättre ut, men kommande budget 2022 och plan 2023 till 2025 kommer med dagens prognoser (scenarion) inte
erbjuda några utökningar jämfört med liggande budget och plan utöver kompensation för ökat löneläge och ökade
kapitalkostnader.
Även om pandemin med diverse bidrag, totalt sett omkring 22 mkr varav 11 mkr tillföll nämnderna för ökade
kostnader, och att 2020 års resultat och avvikelser för nämnder och utskott därmed bör tas med en nypa salt, så
har ändå nämnderna en positiv avvikelse i 2020 års bokslut på 8,3 mkr. Det tillsammans med de ramökningar
som ingår i 2021 års budget (3,0 %) bör innebära att det inte behövs någon större ramökning totalt sett inför år
2022, då även demografiförändringen bör medföra lägre kostnader på kort sikt (se avsnitt om
befolkningsutveckling nedan).
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Avvikelser mot budget
Belopp i mkr

Utfall

Budgetavvikelse

Procent av medlen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2,1

2,4

0,5

0,5

0,5

0,6

Kommunstyrelse

27,3

27,5

1,2

– 1,4

6,1

6,4

Utskott för strategi

18,0

19,0

1,9

– 0,4

4,0

4,5

Utskott för samhälle

41,9

43,4

2,6

– 0,6

9,3

10,1

Utskott för lärande

162,5

165,4

2,9

– 5,1

36,1

38,7

Utskott för omsorg

Kommunfullmäktige

161,1

155,0

– 0,5

0,9

35,8

36,2

Miljönämnd

2,0

2,1

– 0,1

– 0,2

0,4

0,5

Byggnadsnämnd

4,1

4,1

– 0,1

0,0

0,9

1,0

419,0

418,8

8,3

– 6,3

93,2

97,9

Delsumma
Årets resultat
Summa

30,7

9,1

6,8

2,1

449,7

427,9

100,0

100,0

Av tabellen framgår att årets negativa budgetavvikelser avser Utskottet för omsorg, Miljönämnden och
Byggnadsnämnden. I övrigt rör det sig om positiva avvikelser där covid-19 i många fall bidragit till avvikelsen inte
bara genom statliga bidrag, utan också genom lägre kostnader för utbildning, resor osv.
Översiktligt förklaras avvikelserna:

Kommunfullmäktige:
Kostnaderna för överförmyndaren har varit överbudgeterad.
Kommunfullmäktige har lägre kostnader än vanligt för sammanträdesarvoden.
Även revisionens sammanträdesarvoden ligger lägre än normalt.
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Kommunstyrelsen:
Merparten av överskottet, 1,0 mkr, avser ej förbrukade medel för verksamheten Medel till KS förfogande.
Rekrytering av kommunchef med viss överlappning av tjänsterna har medfört ett underskott på kommunchefens
budget som dock kompenseras av ett överskott för projektet ”Min digitala arbetsplats” som fått skjutas framåt till
kommande år.

Utskott för strategi:
Det största överskottet, 1,4 mkr, står kostenheten för där man arbetat med förbättringar av
livsmedelsbeställningar inom Omsorgen. Motsvarande arbete har även inletts inom Lärande samt att man börjat
fokusera på matsvinnet. Matdistribution till brukare med biståndsbeslut har tagits bort, vilket sänkt kostnaderna.
Gemensamt och administrativt stöd lämnar också överskott, främst på personalsidan, vilket kan förklaras av
vakanta tjänster samt sjuklöneersättning från staten i samband med covid-19.

Utskott för samhälle:
Stadsnätet har ett större överskott, 1,4 mkr, vilket till största del beror på stora anslutningsavgifter. Även kickbacken (uthyrning av vårt nät) ökar mer än budgeterat.
En snöfattig vinter har medfört lägre kostnader för vinterväghållningen.
Vidare så har en del av den verksamhet som bedrivits fortfarande finansierats via så kallade Bucht-medel från
Tillväxtverket.

Utskott för lärande:
Hela överskottet och lite mer därtill beror på återbetalning (3 mkr) från det gemensamma gymnasiet.
Orsa kommuns överskott kan bland annat förklaras av mindre andel elever på introduktionsprogrammen (IM) och
att vår andel av eleverna totalt sett sjunker. Vi ser också att kommande år får vi färre invånare i den
åldersgruppen medan de ökar i de andra samverkanskommunerna. Detta bör bidra till att våra gymnasiekostnader
även kan hållas nere framgent.
Grundskolan redovisar ett underskott, -2,5 mkr, med anledning av insatser för elever i behov av särskilt stöd. Till
stor del kompenseras grundskolans underskott av överskott i förskolan och ”ej fördelade medel”. Kostnader för
anpassningar av verksamheterna samt inköp kopplade till covid-19 har till stor del kompenserats av regeringens
bidrag för sjuklönekostnader.

Utskott för omsorg:
Totalt sett ett mindre underskott, -0,5 mkr, där individ och familjeomsorgen står för det största underskottet med
-2,3 mkr. Här dubblerades kostnaderna under andra halvåret på grund av placeringar.
Äldreomsorgen redovisade endast ett mindre underskott, -0,1 mkr, vilket är något överraskande, men då får vi
komma ihåg att regeringen satsat mycket för att kompensera kommuner för ökade materialkostnader och ökade
sjukskrivningar med anledning av covid-19. De sammanlagda kostnaderna kopplade till covid-19 uppskattas till
omkring 5,5 mkr under året för utskottet.

Miljönämnden:
Pandemin har medfört att viss tillsyn inte kunnat utföras under året. Däremot fick nämnden ett utökat
tillsynsansvar för trängsel. Statsbidrag har kompenserat en del men sammanlagt redovisas ett mindre underskott
på 0,1 mkr jämfört med budget.

Byggnadsnämnden:
Även byggnadsnämnden redovisar ett mindre underskott, -0,1 mkr, jämfört med budget. Underskottet avser
bostadsanpassningsbidrag -0,2 mkr, som blev högre än budgeterat. Resterande verksamheter redovisade
tillsammans ett överskott, men inte tillräckligt stort för att kompensera underskottet för bostadsanpassningen.
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Finansförvaltningen:
Förutom nämnders och utskotts bidrag till den totala budgetavvikelsen på 18,1 mkr jämfört med budget, så bidrog
finansförvaltningen med ett överskott på 9,8 mkr där huvudanledningen är statliga bidrag kopplade till covid-19.
Redan i delårsbokslutet prognostiserades positiva avvikelser mot budget och ett resultat om 28,2 mkr. Eftersom
prognoserna för kommande år är osäkra och vi inte för alltid kan förlita oss på att staten är lika frikostig med
bidrag så beslutade Kommunfullmäktige under hösten att höja resultatutjämningsreserven med 20 mkr till 35 mkr.
Det är förstås främst stödinsatserna från staten som inverkat positivt på resultatet. Pandemin har också medfört
lägre utbildnings- och resekostnader. Färre utbildningsinsatser kan på sikt ha en negativ påverkan för kommunen,
men under andra halvåret kunde dock många utbildningar genomföras digitalt, vilket sannolikt kommer bli
vanligare även i framtiden. Ska man hitta något positivt med pandemin så är det främst att den digitala mognaden
hos personalen ökat mer än den annars skulle ha gjort. Ett undantag vad gäller utbildningsinsatser är dock
omsorgen där man med hjälp av statliga medel satsat extra på vidareutbildning av omsorgspersonal. Där har vi
ett stort framtida behov som inte minst styrks av den framtida befolkningsutvecklingen (se nedan).
Ett gott betyg på kommunkoncernens ekonomi är den riskvärdeanalys som Kommuninvest upprättar. I deras
analys hade vi ett riskvärde på 3,0 år 2015 och 2019 hade detta värde sjunkit till 0,0.
Det treåriga medelriskvärdet låg 2018 på 1,5 och sjönk 2019 till 0,7 vilket placerar oss i den bästa kvartilen av
landets kommunkoncerner. Det finns idag inget som tyder på att medelriskvärdet skulle försämras utifrån 2020
års koncernbokslut. Det kan ses som en förberedelse för kommande investeringar och lånebehov.

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 32 mkr i korta
räntefonder. 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 12 mkr avser tillfällig placering av överlikviditet.

Befolkningsutveckling
Även om det avled något fler personer än normalt så föddes det också fler, så födelsenettot var faktiskt något
mindre negativt än normalt. Att befolkningen ändå minskade beror främst på kraftigt minskad invandring. I den
statistik vi följer från år 2008 ser vi att invandringen var betydligt lägre än något tidigare år.

Befolkningsutveckling

2020

2019

2016

2013

2010

0–6 år

437

415

398

400

437

7–15 år

602

634

655

615

647

16–18 år

231

239

225

256

292

19–64 år

3 699

3 756

3 774

3 856

3 920

65–79 år

1 400

1 349

1 315

1 220

1 146

80 år och äldre
Invånare totalt

508

518

494

502

480

6 877

6 911

6 861

6 849

6 922

Av tabellen framgår att i åldersgrupper där kommunen erhåller stora kostnadsutjämningsbidrag (skolålder och
äldre) minskar befolkningen under år 2020. Vad gäller skolåldern har trenden med minskat invånarantal pågått
under en längre tid, medan trenden för de allra äldsta varit den motsatta. De minskade
kostnadsutjämningsbidragen kommer slå igenom från och med år 2022 och det gäller att kommunen kan möta
detta med lägre kostnader.
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Enligt de befolkningsprognoser vi har tillgång till (egna och SCB) fortsätter minskningen av antalet invånare i
skol- och gymnasieåldern några år till. De allra äldsta (över 80 år) förväntas dock öka igen i en allt snabbare takt
om ett par år. Precis som för de flesta kommuner i Sverige är den stora (sannolikt största) utmaningen framöver
hur vi ska klara det behov av vård och omsorg som detta medför. År 2050 prognostiserar SCB att 852 personer i
Orsa kommer att vara 80 år eller äldre. Av tabellen ovan framgår att motsvarande siffra vid senaste årsskiftet var
508 personer. Om SCB:s prognos stämmer skulle det innebära en ökning med 344 personer (67%) och med en
total folkökning med 63 personer (1%), står vi inför stora framtida utmaningar.

17

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-6 Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

Covid-19
Året har till stor del präglats av covid-19, och pandemin har påverkat all kommunal verksamhet. Kommunen
aktiverade krisledningsstaben till nivå 1 den 4 mars. Samtliga verksamheter har arbetat med att säkerställa
kommunens funktioner och att göra de anpassningar som krävs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Kommunen lyckades hålla smittan ute från verksamheterna till andra halvan av december månad, strax innan
vaccineringarna kommit igång, då den tyvärr tog sig in på Orsagården vilket resulterade i flera dödsfall.
Omsorgen och dess anställda har dragit ett tungt lass under året. Pandemin har också inneburit att miljökontoret
fått omprioritera då de har fått en ytterligare uppgift i att övervaka trängselrestriktionerna. Livsmedelskontrollen
har prioriterats som samhällsviktig funktion.

Vision 2050
Kommunfullmäktige antog i mars månad Vision Orsa 2050. Visionen i sin helhet kan läsas i inledningen av
årsredovisningen. Visionen är ledande i kommunens arbete. Arbetet med att förankra och börja arbeta enligt
kommunens vision har fortsatt under året. Det märks tydligt i målarbetet, strategier, invånardialoger och
verksamhetsplaner.

Styrmodell
I november tog kommunfullmäktige beslut om styrmodell för Orsa kommun. Styrmodellen tydliggör 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.

Hållbarhetsstrategi
Tidigt under våren 2020 beslutade Kommunstyrelsen om en hållbarhetsstrategi för 2020 som bygger på Agenda
2030 och det faktum att barnkonventionen blivit lag. Då barnkonventionen går hand i hand med Agenda 2030´s
perspektiv på social hållbarhet kommer vi i fortsättningen att hänvisa till vårt hållbarhetsarbete. Detta för att få in
frågorna i ordinarie arbete och för att förhindra att de blir särintressen.
Det görs redan mycket i våra verksamheter inom ramen för hållbarhetsstrategin. Som exempel har kuratorer och
skolsköterskor arbetat med psykisk ohälsa bland elever. Arbetsmarknadsenhetens projekt ”Arbete till Alla” syftar
till att snabbare få ut människor på den privata arbetsmarknaden och är direkt kopplat till målet om hållbar
konsumtion och hälsa och välbefinnande. Inom bostadsbolaget jobbas ständigt med energismarta lösningar och
med dialog med sina hyresgäster.
Fortbildning om Agenda 2030 och barnperspektivet inom olika verksamheter har
hållbarhetsstrategin blir ett riktigt verktyg när mål sätts och verksamhetsplaner upprättas.

påbörjats

så

att

Internkontroll
Kommunstyrelsen beslutade i november om internkontrollplan 2021. Kontrollmomenten är förändrade från tidigare
år och bygger nu på en risk och väsentlighetsanalys med utgångspunkt från reglemente för internkontroll.
Prioriterade risker för kommande år är bristande styrning av kommunala bolag, felaktig hantering av löner,
bristande underlag i politiska beslutsunderlag samt risk för brister i likvärdighet mellan skolorna.
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Årets Stadsnät
Stadsbyggnadsutbyggnaden fortskrider och enligt Post och Telestyrelsen är Orsa den enda kommunen i Dalarna
som redan nått regeringens mål om 98% täckning. Tillsammans med Mora och Älvdalen utsågs Orsa till Årets
stadsnät 2020 främst för sitt föredömliga samarbete och för att man vågat anta utmaningen att ligga i framkant
trots stora geografiska avstånd.

Kultur
En biblioteksplan har beslutats inför samgåendet med Bibliotek Dalarna.

Plan- och byggärenden
Antalet byggärenden har under året ökat med hela 40% vilket naturligtvis påverkat arbetsbelastningen.
Förberedande arbeten med detaljplaner för Styversbacken och reviderad vindbruksplan har genomförts.
Inmätning av stadsnätsutbyggnaden har skett i Skattungbyn, Oljonsbyn, Kallmora, Nederberga samt Lindorna.

Heltid som norm
Under 2020 har projektet Heltid som norm gått in i en aktivare fas. Fyra arbetsgrupper med både chefer,
medarbetare och skyddsombud har analyserat olika förutsättningar utifrån schema och arbetsuppgifter. Varje
enhetschef inom Omsorgen har dessutom haft dialog med sina medarbetare angående projektets mål, som är ett
långsiktigt hållbart arbetsliv med jämnare arbetsbelastning och flexibla arbetssätt samt värdet av att ta tillvara på
medarbetarnas kompetens.

Gemensamma nämnder och verksamheter
Gemensam servicenämnd lön
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Från och med mars 2020 arbetar Löneservice i tre funktioner. Kvalitet och utveckling, Lön och kontroll och
Support och service. Fler arbetar med support och utveckling och färre med registreringar.
Bytet av teknisk plattform från klient- till webbmiljö har successivt fortsatt under 2020. Det gäller både schemaoch
bemanningssystemet
och
Lön/HR-systemet.
Flera
åtgärder
har
genomförts
för
att
öka
prestandan/snabbheten i systemen.
Ärendehanteringssystemet i Löneservice support är nu infört för en säkrare och effektivare uppföljning av
ärenden. Systemet är detsamma som används i kommunernas Kontaktcenter.
Pensionsinformationen för alla kommuner och de flesta bolag genomfördes via Teams under september.
Informationen spelades in för tillgänglighet på intranätet.

Gemensam servicenämnd IT
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Under året har ett samverkansavtal mellan 12 dalakommuner för koordinering av support för e-tjänsteplattformen
samt samordning av e-tjänsteutveckling beslutats. E-tjänsteplattformen är upphandlad och införd.
Rekrytering av sju tjänster inom drift, strategi, projekt, process, objektförvaltning och e-tjänsteutveckling har
genomförts. Fem av dessa har börjat under året.
Tack vare återvinning och återanvändning av elektronik har vi bidragit till minskade utsläpp med totalt 269 626 kg
CO₂ vilket motsvarar energiförbrukningen från 31,11 hushåll per år.
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På grund av covid-19 har personalresurser säkrats upp genom att låta hälften av medarbetarna jobba hemma en
vecka för att sedan bytas av mellan april och oktober. Från början av november har alla som har möjlighet arbetat
hemifrån. Andra effekter av pandemin är att vi har ett ökat tryck på supporten via telefon och samtidigt ett minskat
tryck på supporten via fysiska besök. Resurser har fördelats om för att möta det förändrade beteendet. Antalet
distansarbetsplatser har ökat med ca 55 procent, från strax över 500 st. till strax under 800 st. Antalet
supportfrågor avseende digitala möten har även de ökat.

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Inom äldreomsorgen har ett samverkansarbete genomförts tillsammans med Mora kommuns avdelning för
Ordinärt boende med fokus på beslutade hemtjänsttimmar. Arbetet har lett till ett antal revideringar av rutiner och
arbetssätt med syfte att öka tydlighet och effektivitet. Vidare har det påbörjats ett arbete kring ökad samverkan
och bättre kvalitet i omsorgen i samband med utskrivning genom så kallade utskrivningsteam.
Familjerätt har efter en lång period av hög ärendemängd under året haft en återhämtningsperiod med normal
belastning. Tack vare detta har verksamheten trots viss personalvakans kunnat hanteras utan större inköp av
konsulttjänst.
Införande av flera olika del-/stödsystem har genomförts eller påbörjats såsom Lifecare Utförare, Lifecare Mobil
Omsorg (LMO) och nytt system för registrering och uppföljning av avvikelser. Det finns stora behov av översyn av
bland annat ansvarsfördelning och samverkan mellan objektförvaltning och linjeverksamhet, vilket inletts under
senare delen av året och kommer att fortgå under 2021.

Gemensam gymnasienämnd
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Pandemin har varit oerhört slitsam för både elever och personal. Trots detta har förvaltningen klarat
omställningarna mellan närundervisning och fjärrundervisning bra.
Ansökningssiffrorna till Mora gymnasium visar att verksamheten når upp till målet att 70 procent av eleverna från
samverkanskommunerna ska välja Mora gymnasium som sitt första val. Svaga ansökningssiffror ses i år till Vårdoch omsorgsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Klasser från Estetprogrammet och
Samhällsprogrammet har samläst kurser för att effektivisera organisationen utifrån söktrycket. Det behövs platser
kvar på programmen för att möta elever som går på introduktionsprogrammen och som ska ges plats på program
samtidigt som de läser upp sin behörighet till gymnasiet.
Gymnasienämndens fokus på Ungföretagsamhet har resulterat i att Mora Gymnasium nu är Dalarnas största UFskola och fick pris för årets UF-skola i Dalarna.
Värdegrundsarbetet har fortsatt och förstärkts under året. Tryggheten har ökat på hela förvaltningen och
kränkningsanmälningarna har minskat under 2020.
För vuxenutbildningen har förändringen där staten finansierar större del av yrkesutbildningarna utifrån covid-19
påverkat vuxenutbildningen positivt ekonomiskt. Det är dock oklart hur medfinansieringen för kommunen kommer
att se ut för 2021.
En genomlysning av ekonomin beställdes externt och genomfördes under våren. Gymnasienämnden har utifrån
genomlysningen och processen i arbetslagen tagit fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse och en budget i
balans.
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Överförmyndare i samverkan
Samverkan mellan överförmyndare i Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksands kommuner.
Ekonomiskt har verksamheten gått med ett relativt stort överskott. Orsaken till överskottet förklaras till största
delen av låg personaltäthet och övrig personalbrist. Under året har ärendena med ensamkommande barn fortsatt
att minska för att i stort sett upphöra för en del kommuner. Överförmyndarkansliet har under året hanterat ett ökat
antal mycket svåra och juridiskt komplexa ärenden, samtidigt som vi har haft stor personalomsättning.

Språktolknämnd
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta, Borlänge, Falu, Gagnefs,
Hedemora, Leksands, Ludvika, Smedjebackens, Säters, Orsa, Rättviks och Mora kommuner med ansvar för
språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal.
Under året har nämnden fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal.
Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och förbättra möten mellan olika
kulturer.
På grund av covid-19 har antal uppdrag under 2020 minskat med ca 15 % jämfört med 2019.

BRAND Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund mellan kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och
Leksand.
Till följd av pandemin har en stor del av myndighetsutövningen inom förbundet försenats. En stor del av
uppföljningen av förelägganden har dock kunnat genomföras.
Övergången till digitala kommunutbildningar stoppades då förbundet inte längre fick använda mjukvaran. Därmed
har man inte kunnat genomföra utbildningar av kommunanställda och skolelever i den takt man tänkt 2020.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställde även in samtliga grundutbildningar för RIB anställda brandmän (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Detta fick till följd att de brandmän som redan
beviljats tjänstledigt från sina huvudarbetsgivare stod utan utbildning och utan möjlighet att gå tillbaka till sitt
ordinarie arbete. Brandkåren Norra Dalarna fattade därför beslut om att genomföra en preparandutbildning, vilket
är en grundutbildning som genomfördes innan MSB:s nya utbildningssystem togs i bruk. Preparandutbildningen
gör att de nyanställda brandmännen får grundläggande kunskaper i exempelvis trafikolycka, sjukvård och
rökdykning och kan ingå i utryckningsstyrkan.
Under 2020 inkom 1084 larm, varav 271 av dessa var onödiga automatiska brandlarm, 235 brand-tillbud och
129 trafikolyckor. Antalet larm har minskat med 164 stycken i förbundet. Minskningen av antalet larm kan bero på
flera orsaker så som årliga fluktuationer, resultatet av bra förebyggande arbetet etc. Ett troligt antagande är dock
att minskningen beror på förändrade levnadsvanor i samband med pandemin.

Bolagen
Orsabostäder AB
På grund av covid-19 har bolaget tvingats prioritera akuta fel och inte kunnat utföra felanmälningar i samma
utsträckning som tidigare hos våra hyresgäster. Bo-butiken har varit stängd för besök vilket påverkat våra intäkter
negativt och kostnader positivt gällande VLU (valfritt lägenhetsunderhåll). Vi har drabbats av ett flertal bränder i
våra fastigheter under året. Turligt nog har ingen personskada skett, däremot omfattande materiella skador. Detta
har medfört en ökad otrygghet i samhället. Bolaget och kommunen gjorde utökande insatser med mer bevakning
och ronderingar med väktare under en period för att på så sätt öka tryggheten igen.
Vi har haft en vakansgrad för 2020 på 1,1 % och en omflyttningsfrekvens på ca 19 % i våra bostäder. Apotek
Hjärtat flyttade in i sina nya lokaler på Kyrkogatan under våren.
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De större projekten under året är start av vårt första ”ROT” renoveringsprojekt av ett trapphus på Dalagatan 16
som kommer fortsätta under 2021, balkongrenovering Sturegatan, fönsterbyten Malmgatan och Storgatan, sista
etappen renovering parkeringar med tillhörande motorvärmarstyrningar på Storgärdet samt installation av
frånluftsvämepump på Kv Hästen som energiprojekt.
Vi har tillskapat 4 nya lägenheter av tidigare kontorslokaler på Storgärdet vilket gör att bolaget nu har
757 lägenheter.
I vårt arbete med boendeinflytande har vi i ett samarbete med hyresgäster, Nodava och hyresgästföreningen
börjat arbeta med våra boendes avfallshantering och fastighetsnära insamling.

Orsa lokaler AB
Vårt samarbetsforum med kommunens verksamheter har fått ”vila” under året då vår förvaltning inte haft
tillräckligt med resurser under en tid. Bolaget har granskat sin lokalvård för att se om den är konkurrenskraftig
mot marknaden enligt bolagets ägardirektiv. Jämförelse har gjorts mot nyckeltal inom lokalvård och utfallet blev
att lokalvården är konkurrenskraftig och kommer fortsättningsvis bedrivas inom bolaget.
Större projekt som pågått under året är hyresgästanpassningar på Borns industriområde samt takbyte på
Kulturhuset.
I projektet med nyproduktion av nytt särskilt boende är funktionsprogram och programhandling i princip klara och
projektering påbörjad. Kostnaderna har blivit högre än tidigare beräknat, dels för att byggkostnaderna stigit och
dels för att byggnaden blir större än tidigare beslutsunderlag.

Orsa vatten och avfall AB
2020-01-01 höjdes VA-avgifterna med 5 % vilket innebär att brukningsavgifter höjdes med 35 kr per månad för
småhus.
Arbetet med överföringsledningar till och från Grönklitt är framskjutet då man inte vet om eller när det ska
genomföras.
Nytt avtal har tecknats mellan Nodava AB och Boliden avseende mottagning av slam från Orsa Vatten och Avfall
AB:s avloppsanläggningar vilket säkrar avsättning av slam för de kommande 10 åren. Frågan är av stor betydelse
då slamhanteringen står för en stor kostnad för Orsa Vatten och Avfall AB.
Orsa Vatten och Avfall AB har under året införskaffat läcksökningsutrustning och genomfört ett antal sökningar
nattetid för att hitta läckage i vattennätet. Det har resulterat i att vi för första gången hade en dygnsproduktion på
under 1000 m3 vatten på flera årtionden. Den aktiva läcksökningen förväntas fortsätta under våren 2021.
En ny avfallstaxa för Orsa började gälla från 1 juli 2020. Nya avfallsföreskrifter har beslutats gälla från 1 juli 2020.
Med anledning av den nya "lag om skatt på avfall som förbränns" som trädde i kraft 1 april 2020 har priserna i
nuvarande förbränningsavtal justerats i enlighet med de ökningar som följer av lagen.
Upphandling av ÅVC-transporter och slam är genomförd och ny entreprenad startar 2021-01-01. Tidigare fanns
många olika avtal för olika avfallsfraktioner, nu har vi en entreprenör som sköter alla transporter vilket förväntas
effektivisera och förenkla transportarbetet.
Nodava kommer från och med 2021-01-01 sluta ta emot farligt avfall från verksamheter på Orsa
återvinningscentral då vi inte har skyldighet att göra det och då alla företag själva kan anlita godkänd transportör
som hämtar på egen fastighet, enligt nya regler.
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Nodava AB
Norra Dalarnas Vatten och avfall, samägd av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner med säte i Orsa.
Nodava tog under året en ny vision och börjat arbetet med strategier för att nå denna. Utgångspunkterna är krav,
förväntningar och utveckling i omvärlden. Ett antal kortsiktiga strategiska mål har tagits fram.
Arbetet med att ta fram grafisk profil för att bli tydligare i vår kommunikation inleddes under november månad i
samband med att ny kommunikatör är på plats. Den grafiska profilen är tänkt att vara klar under första kvartalet
2021.
VA-verksamheten har genomgått organisationsförändringar, både på bland tjänstemannen och på driften.
Förändringen innebär sammanslagning av grupperna på tjänstemannasidan där antalet chefer minskades med två
personer och en gemensam driftorganisation i Mora och Orsa med två chefer istället för tre.
Riktlinjer för anslutning utanför verksamhetsområde har reviderats för att öka fokus på fastigheter innanför
verksamhetsområdet och minska mängden tid som läggs på utredningar.
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De större utskotten följer upp resultatet månadsvis med prognos över årsresultatet förutom vad gäller januari och
juli. Den löpande uppföljningen ger förutsättningar att snabbt reagera vid avvikelser. I delårsbokslutet per augusti
lämnas en mer genomarbetad prognos. I kommunen finns ett mål att denna prognos inte skall avvika mer än 2 %
mot slutligt årsresultat. Under 2020 blev nämnders och utskotts sammanlagda nettokostnader 0,4 % lägre än
prognosen i delårsbokslutet och för finansieringen blev nettointäkterna 0,1 % högre än prognosen.

Orsa kommuns internkontroll för 2020
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
verksamheter och att verksamheters 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 året.
Kontroll har gjorts på rutinerna för kommunstyrelsens uppföljning av mål och budget. Rutinerna har följts
enligt plan.
Verksamhetsområde Service och utveckling har rapporterat att implementering av systemstöd och rutiner för
upphandlingar och inköp har genomförts enligt plan.
Från området Beredskap och säkerhet rapporteras en större avvikelse, då kommunstyrelsen på grund av
pandemin inte genomfört extra krisövningar som planerats.
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Målredovisning
Då god ekonomisk hushållning är ett vidare begrepp än bara den ekonomiska delen, redovisas samtliga mål
under samma avsnitt.
Orsa kommun har fem övergripande mål för år 2020. Varje verksamhet sätter verksamhetsmål som sorterar in
under de övergripande målen och som stöttar uppfyllandet av det övergripande målet. I några fall jobbar
verksamheterna direkt mot de övergripande målen.

Övergripande mål Digitalisering
Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen för att skapa en enklare vardag för
invånare, företagare och besökare och senast år 2020 ska kommunen erbjuda minst 50 e-tjänster.
Samtliga verksamheter har jobbat direkt mot övergripande målet, utan underliggande verksamhetsmål.

Det övergripande målet är inte uppnått.

Verksamheternas kommentarer
Kommunstyrelsen
Det har inte funnits förutsättningar att uppnå målet. Upprättandet av en gemensam e-tjänsteplattform drog ut på
tiden men blev under året upphandlad i samarbete med 13 dalakommuner. Ett e-tjänstekontor har inrättats i den
gemensamma IT-nämnden. Processkartläggning krävs av de tjänster som ska digitaliseras.
Objektförvaltningarna inom omsorg och lärande fungerar och där prioriteras e-tjänster. Objekten inom teknik och
samhälle har startat under våren. Det största objektet, ”Leda och styra” har inletts. Antalet e-tjänster planeras öka
inom respektive objekt under 2021.

Service och utveckling
Ett stort arbete med en ny digitaliserad identitetshantering påbörjades under hösten. Ett nytt passage- och
tjänstekort ska införas och även det vara i ett gemensamt system med Mora och Älvdalen. Ett nytt
ärendehanteringssystem för hela kommunen införs i samband med att Kontaktcenter startar under året.

Samhälle
E-tjänster var i planeringsfasen hösten 2020 inom förvaltningsobjektet Mora, Orsa, Älvdalen. Prioriterat är
e-tjänster för stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. Processkartläggning pågår.
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Service och utveckling
Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att bilda ett Kontaktcenter som stöd till näringsliv, invånare och våra
interna verksamheter. Service och utveckling ansvarar för uppföljningen med att förbättra kommunikation och
bemötande bland kommunens medarbetare gentemot medborgare men även internt inom organisationen och
deltar årligen i en servicemätning. Service och utveckling samordnar och utbildar i upphandlingsfrågor och
administrerar Löpande insikt för att få ett underlag för hur företagare och privatpersoner tycker att vi sköter vår
myndighetsutövning.
Vi ser över möjligheterna att styra kommande upphandlingar inom kostenheten till lokala produkter. Service och
utveckling har träffat Företagarna och berättat om arbetet med den nya visionen Orsa 2050.

Samhälle
Under året har många aktiviteter genomförts på samtliga verksamhetsområden och förvaltningar. Dialogen har
stärkts genom bland annat företagsbesök och företagarfrukostar. Projektet "Främjande myndighetsutövning" har
slutförts och vi mäter även våra kunders nöjdhet genom enkätutskick i SKR:s verktyg Löpande Insikt. Samarbete
skola/näringsliv pågår och resulterar i bland annat praktikplatser, yrkesmässa och företagsbesök.
Nyföretagarcentrum genomförs i samverkan med Mora och Älvdalen där det erbjuds rådgivning.

Lärande
Sveriges kommuner och regioners (SKR) skolranking har avskaffats. Målet bedöms ändå som uppnått eftersom
Orsa låg på topp 100 innan skolrankingen avskaffades och sedan dess har resultaten i Orsa ökat.

Miljö
Enligt insiktsmätningen som görs har verksamheten nått målen för nöjd-kund-index för livsmedelskontrollen i
båda kommunerna samt för miljö- och hälsoskydd i Mora kommun. De olika serviceområdena som mäts i
insiktsmätningen är:
Information
Tillgänglighet
Bemötande
Kompetens
Rättssäkerhet och Effektivitet

I Mora kommun ligger vi högt inom samtliga områden, och mycket högt på bemötande, tillgänglighet och
effektivitet. I Orsa ligger vi mycket högt på bemötande, godkänt inom information och effektivitet, samt högt på
övriga delar. Det skiljer alltså en del mellan kommunerna och inom de olika serviceområdena trots att
miljökontoret har samma arbetssätt för båda kommunerna och att alla handläggare arbetar i båda kommunerna.

Stadsbyggnadsförvaltning
Stadsbyggnadsförvaltningen har deltagit på en frukostträff med näringslivet. Bygglovsenheten har inte deltagit på
frukostmöten men däremot haft möten med enskilda företagare. Enheten har även deltagit i projektet ”Främjande
myndighetsutövning”, bland annat genom två halvdagars workshop.
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Verksamheternas kommentarer
Kommunstyrelsen
Antalet invånare var 6 877 den 31 december 2020. Totalt sett är nettoinflyttningen något positiv. Det avlider fler
än vad det föds samtidigt som antalet födda ökar. Antalet invandrade är betydligt lägre än tidigare år och betydligt
lägre än Statistiska centralbyråns prognos.

Service och utveckling
Verksamheten ansvarar för uppföljning av förvaltningsmålet Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår
kommun. Kommunen har förbättrat men inte nått fram till målet. Målet Nöjd Medborgar-Index, NMI, Hur ser
medborgarna på kommunens verksamheter har indextalet 62. Kommunen ligger på index 54, precis under det
nationella indextalet 55.
Förvaltningsmålet gällande möjligheten till medborgarnas inflytande är inte heller uppnått. Det målet heter Nöjd
Invånar-index, NII, Hur ser medborgarna på möjligheten att ha inflytande i kommunen? Vi ligger över rikssnittet
(40) med indextalet 43 men har en bit kvar till målet, 48.
Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. Detta möjliggörs i alla verksamheter
genom att kommunen skapar mötesplatser och forum för inflytande. 2018 tyckte 29,3 % av ungdomarna som
deltog i Lupp-undersökningen att möjligheterna var mycket stora eller stora. Målet 2020 var att höja den siffran till
40 %. Hur vi lyckats med detta mål kommer att mätas i november varje år. Ungdomsenkäten Lupp (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) görs var tredje år. Åren då ingen Lupp görs, görs en egen enkät med frågan
ovan. Vi frågar årskurs 7 till 9. Den visade 2020 att kommunen har mer arbete att göra med barn och ungas
inflytande. Siffrorna ligger kvar på liknande nivåer som 2018.
Nästa Lupp-undersökning sker 2021.

Samhälle
Samhälle har under året fokuserat på försäljning av befintliga tomter och i samverkan med
stadsbyggnadskontoret och Norra Dalarnas vatten och avfall, Nodava, påbörjat planarbetet med Styversbacken
etapp 2.
Samhälle har nått verksamhetsmålet för "Andel ut i arbete respektive studier av inskrivna på AME
(Arbetsmarknadsenheten)" minst 25 respektive 10 %. Verksamhetsmålet att "Öka turistomsättningen med
8 procent" uppnås inte. Resultatet är 4,5 % jämfört med 2018. Det har ännu inte analyserats av Visit Dalarna,
men en del felkällor har uppmärksammats i statistiken. Målet utgår 2021.

Omsorg
För att bidra till måluppfyllnaden har verksamheten Omsorg fokuserat på det systematiska kvalitetsarbetet. Det
systematiska kvalitetsarbetet spänner över hela vårt grunduppdrag och årets mål sätter ljus på några delar av
arbetet. För år 2020 har målen konkretiserats i tre mått, vilka samtliga kunnat uppfyllas. Det kan därutöver
noteras att bland de resultat som hittills publicerats i SCB:s kommunjämförande databas Kolada för 2020 så går
samtliga värden uppåt gällande äldreomsorgen övergripande, vilket är ytterligare glädjande tecken på att
kvalitetsarbetet leder till resultat.

Miljökontoret
Miljönämnden har följande underliggande mål för att nå måluppfyllelsen:
Miljönämnden ska fokusera på arbete som leder till att förbättra och säkerställa vattenkvaliteten i sjöar,
vattendrag, grundvatten och dricksvatten.
Målet är delvis uppnått. Tillsynen av enskilda små avlopp har genomförts som planerat i både Orsa och Mora
kommuner. Vi har även påbörjat kontrollen inom samtliga operativa mål som rör dricksvatten. När det gäller
tillsynen av förorenad mark har det under året varit många och tidskrävande ärenden. Flera saneringsprojekt har
genomförts och vi har arbetat med flera ansvarsutredningar.
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Miljö
Resultatet från senaste medarbetarundersökningen visar att vi är på god väg att nå målet. Vi har under 2020
genomfört en del aktiviteter som syftar till att öka arbetsglädjen på kontoret. På grund av covid-19 har situationen
på arbetsplatsen förändrats rejält. Nästan samtliga medarbetare arbetar numera hemifrån och alla gemensamma
möten sker digitalt. Vi har fått skapa nya arbetssätt och många medarbetare har fått andra eller nya
arbetsuppgifter.

Stadsbyggnad
Förvaltningen
har
inte
kunnat
medarbetar/arbetsmiljöenkät.

erbjuda

praktikplatser

som

planerat,

men

har

genomfört

Ekonomi
Övergripande mål Kommunens resultat
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att de ekonomiska målen ska gälla enligt de ekonomiska riktlinjer som
beslutades vid samma tillfälle.
De ekonomiska riktlinjerna ska grunda sig på god ekonomisk hushållning över tid. I budgetsammanhang innebär
det att innevarande år och kommande budget och planperiod ska resultatet uppgå till minst 1,5 procent av
skatteintäkterna (sammanlagt en period om fem år). I riktlinjerna ingår även möjligheten att använda en
resultatutjämningsreserv som kan täcka underskott vid en eventuell framtida lågkonjunktur.
Kommunfullmäktige kompletterade 2020 de ekonomiska målen med att höja gränsen för avsättning till
resultatutjämningsreserven från 15 mkr till 35 mkr.
Nedan följer en sammanfattning av de beslutade ekonomiska målen.

Kommunen
Årlig avsättning till resultatutjämningsreserv ska ske tills den uppgår till 35 mkr.
Kommentar: Målet är uppnått, under 2020 ökades avsättningen med 20 mkr till 35 mkr.
Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje år öka för perioden.
Kommentar: Målet är uppnått då kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden ökade med
7,9 procentenheter till 30,4 procent.
Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna Med
skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Kommentar: Målet är uppnått för 2020 och budget 2021 samt plan 2022–2024 följer de ekonomiska riktlinjerna. År
2020 uppgick resultatet till 6,7 procent av skatteintäkterna.
Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp några nya lån.
Kommentar: Målet uppnått då kommunen inte tagit upp några nya lån under året.

Bolagen
Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultat före avskrivningar / fastigheternas värde) ska under perioden
uppgå till minst 5 procent.
Kommentar: Målet uppnått, nyckeltalet uppgår till 9,8 procent
Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera ett positivt resultat så att inte det egna kapitalet urholkas.
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Kommunfullmäktige
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

Kommunfullmäktige

300

395

95

343

313

Kommunalt partistöd

357

377

20

377

336

Revision

649

750

101

630

680

–1

73

79

231

542

469

Valnämnd

1

Överförmyndare

436

God man och förvaltare
Summa

667

391

399

8

392

681

2 134

2 588

454

2 357

2 558

481

147

2019

2018

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

Politisk verksamhet

7 604

8 686

1 082

8 831

6 231

varav Medel till KS förfogande

4 837

5 800

963

5 671

3 668

Kommunchef

8 896

8 395

– 501

8 394

1 394

Ekonomi

4 466

4 704

238

4 570

Personal

2 819

2 876

57

2 346

Löneservice

1 543

1 426

– 117

1 435

Kommunikation

1 992

2 458

466

1 917

27 320

28 545

1 225

Summa
Budgetavvikelse

27 493

7 625

– 1 442

1 575

Kommunen har ett historiskt högt ekonomiskt resultat som till stor del består på statsbidrag med anledning av
Covid-19. Samtidigt har verksamheterna trots ansträngt läge förmått att i det stora hela hålla sina ramar.
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Utskott för Strategi
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)
Utfall
Utskott för Strategi

Budget

1

2019

2018

Avvikelse

Utfall

Utfall

–1

1

6

VO chef Service o Utveckling

3 140

2 526

– 614

2 383

2 608

Gemensamt stöd

6 026

6 507

481

5 963

8 084

Administrativt stöd

4 493

4 810

317

4 372

4 163

Utredning och utveckling

1 923

2 195

272

2 741

2 137

Kostenhet

2 413

3 829

1 416

3 586

3 602

Ekonomi

0

4 343

Personal

0

2 737

Löneservice

0

Summa

17 996

Budgetavvikelse

19 867

1 871

1 335
19 046

29 015

– 416

– 1 083

Verksamheten har under året arbetat mycket med att komma till rätta med många års underskott. Kosten har
tillsammans med chefer inom främst omsorgen förbättrat rutiner kring livsmedelsbeställningar och man har följt
upp valet av varor där det är möjligt att spara pengar. Arbetsledare inom kosten har också förbättrat rutiner kring
beställningar inom skolan. Ett arbete kring matsvinn pågår ständigt. Mat ska inte slängas!
Detta arbete kommer att fortsätta och kommer att fokuseras på lärandes verksamhetsområde under 2021.

Service och utveckling har också haft två tjänster som inte direkt blivit tillsatta och detta har också bidragit till ett
överskott.
Minusposterna inom verksamheten är oväntade utgifter för uppdateringar av system, kostnader som inte är
budgeterade. Service och utveckling ser med oro på att sådana kostnader kan öka framöver. Vi måste ha bra
avtal och kontrollåtgärder under året för att minimera dessa utgifter.
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Utskott för Samhälle
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

66

70

4

66

76

VO chef Samhälle

1 973

1 934

– 39

2 384

2 307

Näringsliv

2 242

3 907

1 665

3 737

3 607

Integration

– 336

– 900

– 564

– 5 033

– 3 354

Utskott för Samhälle

Arbetsmarknad

6 083

4 928

– 1 155

6 138

4 449

13 644

15 584

1 940

16 823

16 737

Skog och mark

– 410

563

973

579

662

Fastighet

2 015

1 449

– 566

1 510

1 447

Infrastruktur

Kultur och bibliotek
Fritid

6 136

6 897

761

6 894

7 166

10 490

10 082

– 408

10 288

10 265

Räddningstjänst

0

Summa Totalt

41 903

44 514

2 611

Budgetavvikelse

6 424
43 386

49 786

– 582

1 050

Samhälle har sammantaget ett positivt resultat för 2020. Det har varit en snöfattig vinter och därmed lägre
kostnader. Flertalet driftsåtgärder har genomförts inom projektet "Lyfta Orsa" och aktiviteter för ett starkare
företagsklimat har till stor del finansierats via "Buchtmedel" från Tillväxtverket.
Avvikelser AME gäller dels lån av personal till fritid, dels minskad försäljning i Returbutiken på grund av Covid19.Detta är en engångsavvikelse som varit med i beräkningen under året.
Till det positiva resultatet för infrastruktur bidrar
redovisningsprinciper och ökat antal anslutningsavgifter.

stadsnätet

med

stor

del

på

grund

av

ändrade

Utskott för Lärande
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

Utskott för Lärande
Musikskola

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

88

160

72

131

241

4 596

4 662

66

4 464

4 362

Förskola

32 527

33 105

578

33 261

30 520

Grundskola/fritids

78 950

76 442

– 2 508

78 840

75 805

1 421

1 480

59

1 674

1 936

39 496

42 575

3 079

42 530

37 783

4 587

4 138

Grundsär
Gymnasieskola
Insatser barn o unga

75

Administration

5 298

Ej fördelade medel
S:a utbildningsverksamhet

– 75
5 374

100

1 531

1 431

300

17

162 551

165 329

2 778

165 787

154 802

0

– 373

2 778

165 414

154 802

– 5 124

2 448

Flyktingmottagning
Summa totalt

162 551

Budgetavvikelse
36

76
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Utskottet för Lärande prognostiserar för helåret ett överskott i driften på verksamheten. Det överskottet kommer
från gymnasiet och beror troligen på det faktum att få elever från Orsa går på introduktionsprogrammen.
Anledningen till det är i sin tur att så många elever från Orsa går ut grundskolan med godkända betyg.
För- och grundskolan i Orsa prognostiseras att gå med underskott. Det underskott som Orsas för- och
grundskolor står för kan dels härledas till elevers särskilda behov i verksamheterna och dels till ett stort behov av
platser i förskolorna.

Utskott för Omsorg
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)
Utfall
Utskott för Omsorg

Budget

Avvikelse

2019

2018

Utfall

Utfall

79

250

171

98

316

808

1 078

270

1 000

992

HS-enheten

14 338

13 761

– 577

14 025

12 199

Äldreomsorg

74 661

74 560

– 101

70 353

67 492

Färdtjänst

Socialpsykiatri

2 176

2 457

281

2 034

2 292

LSS

28 001

27 464

– 537

26 054

23 802

Individ och familjeomsorg

10 733

8 398

– 2 335

12 352

10 117

3 368

3 250

– 118

2 964

2 815

Insatser vuxna
Insatser barn och ungdom

5 474

6 518

1 044

4 537

3 635

Ekonomiskt bistånd

7 014

7 184

170

8 960

7 919

Familjerätt/familjerådgivning

1 468

1 465

–3

1 412

1 758

Flyktingmottagning

– 1 319

– 500

819

– 3 550

– 1 285

Administration

14 456

14 699

243

14 770

12 829

– 25

– 25

0

0

160 559

– 698

155 009

144 881

178

– 53

289

– 520

154 956

145 170

948

4 587

Ej fördelade medel
Summa verksamhet

161 257

Projekt

– 178

Summa totalt

161 079

Budgetavvikelse

160 559

Omsorgen gör ett mindre underskott för 2020. Huvudförklaringen till detta är pandemisituationen. Det har dels
krävts mer personal (vikarier), dels krävts mer skyddsutrustning än tidigare. Den utrustningen har dessutom
många gånger varit en bristvara över hela världen vilket har påverkat inköpspriserna kraftigt åt det dyrare hållet.
Därtill har vi som en lärdom av Covid-19 tidigt beslutat oss för att bygga upp ett större lager av skyddsutrustning
än tidigare. Numera vill vi ha tillräckligt med material för att klara tio veckors förbrukning, i stället för bara någon
enstaka veckas lagerhållning och det innebär en ökad engångskostnad under perioden.

Det är dock glädjande att se att Individ och familjeomsorgen, IFO visar upp ett bättre resultat än föregående år
vilket huvudsakligen beror på två saker. Dels har trenden med ökande försörjningsstöd brutits under första delen
av året, dels har vi inte alls behövt ta in konsulthjälp i samma utsträckning som tidigare.
Ekonomin har varit ovanligt svårprognostiserad under året - det har både som redan nämnts dykt upp ett flertal
oväntade utgifter pga. den extraordinära situationen och det har samtidigt kommit ett flertal statliga stöd, både för
pandemin och annat. Framför allt stöden för merkostnader kopplade till pandemin har krävt särskilt
ansökningsförfarande varefter det fattats tilldelningsbeslut. I skrivande stund återstår fortfarande ett antal
frågetecken kring hur dessa kommer utfalla.
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Miljönämnd
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

148

138

– 10

159

59

7

2

–5

19

0

Adm miljö och hälsa

920

872

– 48

953

899

Livsmedel

161

174

13

201

177

Miljötillsyn

433

329

– 104

409

425

Kalkning

115

137

22

99

140

Miljönämnd
Energirådgivning

Naturvård
Summa

176

219

43

249

249

1 960

1 871

– 89

2 089

1 949

– 196

– 173

Budgetavvikelse

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

Byggnadsnämnd
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

Byggnadsnämnden

115

157

42

155

141

Stadsbyggnad adm

1 126

1 123

–3

1 244

1 221

Bygglov

728

634

– 94

741

810

Planer

690

773

83

433

578

0

172

224

970

115

812

738

577

350

– 227

537

693

4 091

4 007

– 84

4 094

4 405

23

– 378

Översiktsplan
Karta, Mät, GIS

855

Bostadsanpassning
Summa
Budgetavvikelse

Underskottet beror av att Bostadsanpassningen har utbetalat mer än budgeterat under året.

38

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-6 Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

Balanskravsutredning 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen

30 691

-

Samtliga realisationsvinster

– 695

+

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

=

Årets balanskravsresultat

0
809
– 147
0
30 658
– 20 000
0
10 658

Kommunen har inga tidigare 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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Arbetskraft
Tillsvidareanställda
Antalet tillsvidareanställda på Orsa kommun den 31 december 2020 var 485 personer, vilket är en ökning från
december 2019 då vi var 467 personer anställda. Ökningen återfinns främst inom verksamhetsområdena Lärande
och Omsorg. Övriga verksamheter är oförändrade. Totalt antal tillsvidareanställda i Orsa kommunkoncern den
31 december 2020 var 653.

Antal tillsvidareanställda på Orsa kommun per 31 dec 2020

Total arbetskraft och genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den totala arbetskraften på Orsa kommun har minskat från 516 till 504 årsarbetare. Av dessa är 54 årsarbetare
timavlönad personal. Minskningen återfinns främst på Lärande där förklaringen kan vara att man varit återhållsam
med att ta in vikarier under covid-19 pandemin. En minskning har också skett på Arbetsmarknadsenheten inom
verksamheten Samhälle där man förändrat sitt arbetssätt från att kommunen själv sysselsätter deltagarna till att
man slussar ut deltagare till företag i kommunen. Inom omsorgen kan man se en liten ökning av antal
årsarbetare, vilket kan bero på att man tagit in extra personal under pandemin.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställda i Orsa kommun ligger nu på
90 procent, vilket är en procent lägre än 2019 och på samma nivå som 2018. I kommunkoncernen uppgick 2020
antalet årsarbetare till 636.
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Medelålder och åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda på kommunen är 48 år för kvinnor och 47 år för män. Totalt är
genomsnittsåldern knappt 48 år. I hela kommunkoncernen är medelåldern också 48 år.
103 tillsvidareanställda på Orsa kommun hade under 2020 fyllt 60 år eller mer. Det motsvarar 21 procent och är
en ökning med 18 personer jämfört med 2019.

Åldersfördelning tillsvidareanställda på Orsa kommun

Könsfördelning
Andelen tillsvidareanställda män i kommunen ligger på drygt 18 procent, vilket är oförändrat från 2019. Bland
våra långtidsvikarier är dock andelen män hela 30 procent.

Medellön
År

Kvinnor

Män

2020

30 280

30 973

2019

29 862

30 878

2018

29 343

31 106

Lön och personalkostnader
Den genomsnittliga lönen för månadsavlönade per den 31 december 2020 var för anställda på Orsa kommun
30 413 kronor, vilket är en ökning på knappt 400 kronor. Den relativt begränsade löneökningen beror på att
anställda anslutna till fackförbundet Kommunal inte fått sin löneökning för 2020, då vi kommit överens om ett
tvåårsavtal som utbetalas 2021. 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 per 31 december 2020
28 093 kronor.
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Personalkostnaden inklusive förtroendevaldas arvoden utgör den största delen av kommunens kostnader. År 2020
uppgick de till 57 procent av verksamhetens kostnader eller 287 mkr (285 mkr 2019). Av dessa utgjorde 205 mkr
lön (204 mkr 2019).

Avgångar – pension, egen begäran
36 personer avslutade sin anställning i Orsa kommun under 2020, varav 13 personer avgick med pension. Det är
betydligt färre avgångar än året innan då hela 57 personer avslutade sin anställning på egen begäran, varav
24 medarbetare avgick med pension.
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 efterlevandepension.
Kommunens pensionskostnader för anställda bokfördes till cirka 27,5 mkr. År 2019 var kostnaden 22,2 mkr. År
2020 ökade alltså pensionskostnaderna kraftigt jämfört med tidigare prognos och det kan till största delen
förklaras av högre pensionsavsättning, delvis på grund av nyanställd personal i kommunen. Enligt prognos från
Skandikon beräknas kostnaden för 2025 uppgå till 26,0 mkr inklusive löneskatt.
Personalomsättningen bland tillsvidareanställda i kommunen låg under 2020 på totalt 8,6 %, vilket är betydligt
lägre än 2019 då omsättningen var på 13,8 %. Minskningen är jämnt fördelat över hela kommunen.
Kommunledningen med sina 17 medarbetare hade två avgångar vilket resulterar i en hög procentsats.

Personalomsättning på Orsa kommun

Ohälsotal
Ohälsotal är ett nyckeltal som beskriver andelen sjukskriven tid av disponibel arbetstid. Ohälsotalet för personal
inom Orsa kommun var 8,2 % och det innebär en ökning jämfört med 2019 då vi hade ett ohälsotal på 6,3 %.
Resultatet speglar med säkerhet situationen med samhällsspridning av covid-19 som inneburit att man även vid
lindrigare förkylningssymtom tvingats stanna hemma med sjukskrivning.
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Ohälsotal i procent, fördelat på kön
Orsa kommun
Kön

2020

2019

2018

Kvinnor

8,5

6,7

7,3

Män

7,0

4,9

4,9

Totalt

8,2

6,3

6,7

2020

2019

2018

0-29

8,3

5,5

5,9

30-49

7,7

6,1

7,0

50-99

8,6

6,8

6,7

Totalt

8,2

6,3

6,7

2020

2019

2018

26,0

29,8

39,1

Ohälsotal i procent, fördelat på ålder
Orsa kommun

Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar, procent
Orsa kommun

Tittar vi på hela Orsa kommunkoncern så är ohälsotalet 8,1 %. En ökning från föregående år med 2 %.

Ohälsotal i procent, fördelat på kön
Orsa kommunkoncern
Kön

2020

2019

2018

Kvinnor

8,9

6,9

7,2

Män

6,2

4,3

4,0

Totalt

8,1

6,1

6,2

2020

2019

2018

0-29

8,2

5,7

5,7

30-49

7,6

5,6

6,4

Ohälsotal i procent, fördelat på ålder
Orsa kommunkoncern

50-99

8,5

6,6

6,1

Totalt

8,1

6,1

6,2

2020

2019

2018

24,9

30,6

38,1

Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar, procent
Orsa kommunkoncern
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Ekonomi
Även om det kan kännas som upprepningar så är den största osäkerhetsfaktorn på kort sikt hur pandemin
utvecklas. När kan vi återgå till ett normalt liv igen? Kommer vi kunna återgå till det liv som gällde före pandemin?
Vad betyder detta för den framtida ekonomin? Även om vi gör prognoser, långsiktiga planer, har krisövningsplaner
för olika framtida skeenden och så vidare så har det senaste året visat att det är svårt att förutspå framtiden.
Det vi vet är att den äldre befolkningen kommer att öka mer än under senare år och vi har stora framtida
investeringsbehov. Det vi hoppas, men inte vet, är att den fortsatta digitaliseringen skall underlätta den
omställning i arbetssätt som kommer att bli nödvändig.
Även om logiken i aktiebörserna tyder på att vi går mot ljusare tider så vet ingen idag om vi hamnar i ännu en
covid-19 våg och vad det kommer innebära sett ur ett ekonomiskt makroperspektiv. Därmed inte sagt att vi inte
ska planera för framtiden även vad gäller vår ekonomi då vi ändå tror oss veta vilka största ekonomiska
utmaningar vi står inför: demografiutvecklingen och investeringsbehovet. Kommunkoncernen har stora
investeringar framför sig i och med byggande av äldreboendet Slipstenen, ny VA-plan och behov inom de
kommunala bolagen. Dessa utmaningar har behandlats i tidigare avsnitt i förvaltningsberättelsen.

Näringslivsklimatet
Arbetet med främjande myndighetsutövning fortskrider, det ska vara lätt för företag att göra rätt och ambitionerna
är att Orsa ska vara topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Handläggningsprocesserna ska
effektiviseras och service och bemötande ska ytterligare förbättras. Den beslutade Näringslivsstrategin
2021–2022 visar på ett tydligare gemensamt ansvar i kommunen. Näringslivsrådet som startades under 2020 blir
fortsatt en viktig del i det strategiska arbetet.

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd
Underlag för att kunna ta beslut om en gemensam miljö- och byggnadsnämnd kommer att presenteras tidigt under
2021. Det är en stor omorganisation både på politisk och tjänstemannanivå. En ny förvaltningschef börjar under
första halvåret av 2021 och förberedelser för att få en gemensam organisation kommer att intensifieras.

Heltid som norm
Heltid som norm, det vill säga att heltidsarbete ska vara det normala vid anställning i kommunen, behöver
konkretiseras och genomföras med en tydlig tidsplan.

Ny kursplan för grundskolan
I augusti 2021 börjar nya kursplaner att gälla för grundskolan. Ändringarna gentemot de förra kursplanerna är
stora och ett implementeringsarbete har påbörjats inom skolorna och kommer att intensifieras under vårterminen.

Moderna skollokaler
Utskottet för lärande har gett i uppdrag att utreda vad som skulle krävas för att Orsas fyra skolor ska få moderna
lokaler. Orsa Lokaler AB, OLAB, har fått i uppdrag att ge en kostnadsindikation för att bygga till grupprum på
Digerbergets- och Kyrkbyns skolor, bygga ut matsalarna på Bergetskolan och Digerbergets skola, samt bygga om
hemkunskaps- och träslöjdsalen på Orsaskolan.
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Verksamhetssamordning och kvalitetsarbete
Under 2021 fortsätter arbetet med ökad samordning mellan verksamheterna inom Samhälle. Det är även en
förutsättning för att framåt klara de ekonomiska utmaningarna. Verksamheterna följs upp med fokus på rätt
prioriteringar för att nå våra mål och budget.
Omsorgen kommer att fortsätta att sätta särskilt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet, för att fortsätta den
utveckling som hittills gett positiva resultat.

Infrastruktur
Infrastrukturenheten fortsätter stadsnätsutbyggnaden mot målet 98 % 2025. Mark och exploatering prioriterar
färdigställande av Styversbacken etapp 2 och övriga exploateringsprojekt samt försäljning av befintliga tomter för
en ökad bostadsförsörjning.

Integration
En plan för ökad integration i Orsa är ett politiskt uppdrag och arbetas fram i samverkan både internt och externt
med våra medborgare.

Kontaktcenter
Under 2021 förväntas ett Kontaktcenter etableras. Detta bör leda till betydligt kortare svarstider och på andra sätt
förbättra servicen till kommuninvånare och andra som söker kontakt med kommunen. De kommer också att
avlasta handläggare från en hel del ärendehantering.

Kompetensförsörjning
Under året fortsätter arbetet med att omarbeta den gamla kompetensförsörjningsstrategin som gäller till och med
2022. Arbetet sker i samarbete med Mora och Älvdalen.
Kompetensförsörjningen är ett prioriterat område i Näringslivstrategin. Samarbetet skola/näringsliv för
grundskolan stärks ytterligare och nu initieras även samverkan med Mora Gymnasium och deras möjligheter att
erbjuda utbildningar efter företagens behov.

Gemensamma nämnder och verksamheter
Gemensam servicenämnd lön
De senaste två åren har tekniklyftet av HR-systemet stått i fokus. Systemen har integrerats och blivit
webbaserade. Målet är att få ett framtidsanpassat och säkert HR/löne-system som även är användarvänligt för
chefer att arbeta i och för medarbetare att själv rapportera i.
Löneservice ingår från och med december 2020 i det större kommunövergripande förvaltningsobjektet Styra och
administrera internt. Objektets prioriterade mål där Löneservice har en viktig roll är:
digitalisering av anställningsprocessen
flytta kvarvarande delar i systemen från klient till webbmiljö
mobilanpassat gränssnitt för Löneportalen
fler digitala möjligheter till lönerapportering
automatisering av manuella, återkommande och regelmässiga processer
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Gemensam servicenämnd IT
De närmsta åren kommer digitaliseringen och e-tjänsteutvecklingen att öka explosionsartat i Mora, Orsa och
Älvdalen. Pandemin gav en rejäl skjuts framåt när det gäller digitalisering. En mix mellan att vara på kontoret och
jobba hemifrån kommer sannolikt att vara den nya normen. Viktigt är att servicen till medborgarna inte får
äventyras, men även här kommer digitalisering och e-tjänster vara en viktig del i ökad service till medborgarna.
Den utmaning som IT står för är kompetensväxlingen från "På golvet-tekniker" till utvecklingstekniker. Vi kommer
inte att ersätta pensionsavgång under 2021 med likvärdig kompetens utan siktar på att anställa tekniker med den
nya kompetensen.
Samverkan och samarbete mellan alla dalakommuner kommer att öka och bli bättre både inom projekt och inom
delning av resurser och kompetens.

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Med anledning av genomförda åtgärder för att minska smittspridning har ett antal nya IT-stöd varit nödvändiga att
införa, detta utöver andra nödvändiga nya eller ändrade system och stöd. Verksamheten har kunnat anpassa sig
väl till detta och implementering har fungerat bra, men man uttrycker nu en tydlig tekniktrötthet och behov av
återhämtning inom området, vilket kommer att påverka verksamhetens möjlighet till fortsatt digitalisering under
2021.

Gemensam gymnasienämnd
Utbildningsdepartementet arbetar med en utredning gällande landets Riksidrottsgymnasier, RIG, och Nationell
idrottsutbildning, NIU, som är helt avgörande för hur idrottsgymnasiets utveckling kommer att se ut på Mora
gymnasium. Gymnasienämnden har fått i uppdrag att svara på promemorian.
På Mora gymnasium är en relativt hög andel lärare behöriga men kompetensbristen kommer att göra sig gällande
även här. Nämnden behöver vara i framkant vad gäller god arbetsmiljö för att behålla nuvarande lärare och
attrahera nya lärare.
En utmaning är det växande antal elever som inte är behöriga till nationellt program på Mora gymnasium.
Gymnasienämnden behöver säkerställa att det finns platser på de nationella programmen för elever som går
yrkesintroduktion eller programinriktat val. Detta är en utmaning då flera av programmen på Mora gymnasium är
fyllda av behöriga elever.
Antalet elever ökar till gymnasiet de närmaste fem åren. Utmaningen är att det saknas tillräckligt med
ändamålsenliga lokaler för att möta fler elever. Gymnasiet har även behov av att få till bygg- och
anläggningslokaler för att möjliggöra en flytt av andra verksamheter.
Gymnasienämnden kommer fortsatt att påverkas av pandemin och hur undervisningen kan bedrivas under 2021
på Mora gymnasium kommer att ha betydelse för måluppfyllelsen. Fjärrundervisningen har skapat många nya
möjligheter både vad gäller organisation, didaktik och digitalisering vilket gymnasienämnden behöver arbeta
vidare med under 2021.
Att hitta tillräckligt med APL-platser, platser för arbetsplatsförlagd utbildning, är en utmaning. Många konkurrerar
om dessa, både inom kommun och privata företag.
Under 2021 ska nya kurs- och ämnesplaner för gymnasiet implementeras. Utredningen av idrottsgymnasiets
verksamheter kommer att presenteras under 2021. Under våren 2021 inleds en dialog med SF,
Specialidrottsförbunden.
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Överförmyndare i samverkan
Även om ärendeutvecklingen inte ökar i någon större mängd så ändrar sig ärendena i sin komplexitet hela tiden.
Ärendena idag ställer mycket högre krav på både ställföreträdaren i uppdraget och tjänstemannen i
handläggningen.
Vi väntar med stort intresse på Ställföreträdarutredningen som enligt sista besked ska redovisas den 23 april
2021.

Språktolknämnd
Flyktingströmmar och covid-19-påverkan är mycket svåra att beräkna. 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
Verksamheten har att
investeringskostnader.

se

fram

emot

lönekostnadsökningar,

ökade

utbildningskostnader

samt

ökade

Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att
upprätthålla en ändamålsenlig och modern vagnpark. Planen bedöms vara klar under 2021.
Personalomsättningen är hög för RIB-brandmän, räddningstjänstpersonal i beredskap. För riket som helhet är
personalomsättningen för RIB-brandmän cirka 10 % per år. Det skulle ge förbundet ett utbildningsbehov om cirka
20 brandmän per år. Vi ser fortsatt en rekryteringsproblematik gällande RIB-personal på mindre orter.

Bolagen
Orsabostäder AB
Orsabostäder AB har ett stort underhållsbehov på sina fastigheter under många år framöver. För att klara
ekonomin och se till att våra hyresgäster kan bo kvar måste bolaget arbeta med långsiktiga underhållsplaner och
en hållbar förvaltning.
Orsas bostadsutveckling kommer också att påverka bolaget beroende på hur marknaden blir. Ingen avmattning,
men inte heller någon ökning av efterfrågan av hyresrätter, utan en ganska stabil och jämn efterfrågan förväntas.

Orsa lokaler AB
Projektet med det nya särskilda boendet kommer ta kraft och tid från förvaltningen vilket gör att Orsa lokaler
måste hitta effektivitet i det framtida arbetet. Projektet beräknas vara klart under 2024.
Då ekonomin blir ansträngd för kommunen påverkar det även bolaget, samtidigt som underhållsbehovet på
bolagets fastigheter är stort.
Verksamheterna har också önskemål kring deras utveckling som man måste ta hänsyn till, vilket kräver en bra
dialog mellan alla instanser. Den lokalförsörjningsplan som håller på att tas fram gemensamt kommer bli ett bra
styrdokument för framtida planeringar.
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Orsa vatten & avfall AB
Investeringsbehovet för perioden 2021 till 2024 uppgår till ca 168 mkr varav ca 78 mkr utgör överföringsledningar
till och från Grönklitt, utbyggnad i Bunk avloppsreningsverk och där ca 28 mkr är kostnader från VA-plan. Ändras
eller upphävs tidigare fattade kommunala beslut har det stor inverkan på investeringsbehovet. Generellt
finansieras investeringarna genom lån.
VA försörjningen i Orsa kommun är ovanlig då här finns flera stora vattenledningsföreningar och
gemensamhetsanläggningar. Det innebär både utmaningar och möjligheter att lösa allmän VA försörjning på det
viset. Orsa kommun planerar att även i framtiden ha ett nära samarbete med vattenledningsföreningar och låta
dem vara en del av kommunens strategi för VA försörjning.
Arbetet med Orsa kommuns avfallsplan fortgår. Avfallsplanen är kommunens strategiska dokument och ett krav
enligt miljöbanken.
En förändring i insamlingssystemen kommer troligtvis att ske då insamling av förpackningar kommer att utföras
bostadsnära inom några år. Det kommer sannolikt att påverka även insamlingen av mat- och restavfall.
2023 kommer Sveriges kommuner att bli ansvariga för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte har
producerats i en yrkesmässig verksamhet. Idag tar vi emot en mindre mängd men från och med då kan vi inte
neka större mängder. Detta kommer att belasta taxekollektivet.
Sveriges kommuner kommer att få ansvar för att samla in returpapper år 2022 vilket kommer leda till ökade
kostnader för avfallskollektivet.

Nodava
Arbetet med att stärka bolagets identitet fortsätter. Trots rådande omständigheter, där medarbetarna inte kan
samlas i stora grupper, ska de nya strategiska målen och värdegrunden, som alla var med och tog fram,
förankras. Nodavas varumärkesplattsform tar form och värdegrunden ska bäras av alla medarbetare i sitt dagliga
arbete och i varje kontakt med andra.
Kompetens ska finnas för att klara de allt högre krav som ställs i bolaget idag och många år framåt. Bolaget ska
skapa mervärde för ägarna så att de får valuta för sina pengar.
Nodava fortsätter arbetet för ett hållbart liv. Rese- och fordonspolicyn ska främja ett miljömedvetet resande.
Digitaliseringsarbetet liksom nya arbetssätt och nya sätt att tänka i syfte att utveckla Nodava och alla anställda
fortsätter.
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Belopp i tkr

2020
Utfall
Utfall
Intäkter Kostnader

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

1

2019

Budget
Budget Avvikelse
Intäkter Kostnader
Netto

– 2 135

0

– 2 588

454

Utfall
Netto

Utfall
Netto

– 2 134

– 2 357

2 918

– 30 238

1 947

– 30 492

1 225

– 27 320

– 27 493

Utskott för Strategi

12 863

– 30 859

12 381

– 32 248

1 871

– 17 996

– 19 045

Utskott för Samhälle

24 538

– 66 441

19 244

– 63 758

2 611

– 41 903

– 43 387

Utskott för Lärande

19 895

– 182 446

16 231

– 181 560

2 778

– 162 551

– 165 414

Utskott för Omsorg

32 183

– 193 262

23 255

– 183 814

– 520

– 161 079

– 154 956

Miljönämnd

12 873

– 14 833

12 775

– 14 646

– 89

– 1 960

– 2 089

1 370

– 5 461

1 850

– 5 857

– 84

– 4 091

– 4 094

Summa styrelse/ nämnder

106 641

– 525 675

87 683

– 514 963

8 246

– 419 034

– 418 835

Finansiering

540 738

– 91 013

535 902

– 95 993

9 816

449 725

427 892

Summa

647 379

– 616 688

623 585

– 610 956

18 062

30 691

9 056

Byggnadsnämnd

Kommentar: Inga tilläggsanslag har tilldelats under året.
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(tkr)

2020
Anslag Ombudgeterat

Kommunstyrelse
Utskott för Strategi

0

900

2019

Tilläggsanslag

Totalt
anslag

0

900

Utfall Avvikelse

156

744

Utfall

0

0

0

0

0

0

0

561

Utskott för Samhälle

14 900

10 900

0

25 800

19 449

6 351

26 737

Utskott för Lärande

2 000

0

0

2 000

2 584

– 584

1 783

Utskott för Omsorg

1 300

800

0

2 100

1 412

688

785

Miljönämnd
Exploateringsfastighet
Summa

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

23

977

0

19 200

12 600

0

31 800

23 624

8 176

29 866

Kommentar: 2020-12-31 pågick följande
större projekt
(tkr)

Totalt Upparb
anslag
utgift

Stadsnät

61 901 108 102

Exploatering Lisselhed

23 560

4 279

6 700

8 545

Samförläggning VA och vägbelysning
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(tkr)

Kommunen

Koncernen

Not

2020

2019

2020

2019

Verksamhetens intäkter

1

91 787

90 273

174 450

191 442

Verksamhetens kostnader

2

– 503 174

– 501 569

– 547 775

– 567 332

Avskrivningar

3

– 13 563

– 12 554

– 36 094

– 33 926

– 424 950

– 423 850

– 409 419

– 409 816

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

293 717

294 815

293 717

294 815

Generella statsbidrag och utjämning

5

162 189

137 328

162 189

137 328

30 956

8 293

46 487

22 327

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

803

1 507

508

439

Finansiella kostnader

7

– 1 068

– 744

– 5 632

– 5 347

Resultat före extraordinära poster

30 691

9 056

41 363

17 419

Extraordinära poster

0

0

0

0

Uppskjuten skatt

–

–

– 1 023

– 1 697

30 691

9 056

40 340

15 722

Årets resultat
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(tkr)

Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

– 13 563

– 12 554

– 36 094

– 33 926

3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar.
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärde. Den procentuella avskrivningen per år
uppgår till
Imateriella anläggningstillgångar 20 %, Inventarier 10-33 %,
Byggnader 2-10 % i kommunen och 1-10 % i koncernen.
Årets avskrivningar
4 Skatteintäkter
Egna skatteintäkter

293 717

294 815

293 717

294 815

Preliminära skatteinbetalningar

300 351

297 618

300 351

297 618

Prognos för slutavräkning

– 6 634

– 2 803

– 6 634

– 2 803

Summa

293 717

294 815

293 717

294 815

132 121

117 195

132 121

117 195

– 2 997

– 2 672

– 2 997

– 2 672

Kommunal fastighetsavgift

17 764

17 063

17 764

17 063

Generella bidrag från staten

15 301

5 742

15 301

5 742

162 189

137 328

162 189

137 328

0

6

0

6

121

206

121

226

0

0

0

0

5 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
LSS utjämning

Summa
6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier
Ränteintäkter bank
Oreälvens kraft
Vinst vid försäljning av aktier

0

0

0

0

57

45

87

45

Borgensavgifter

326

1 071

0

0

Övriga finansiella intäkter

299

179

300

162

Summa

803

1 507

508

439

Räntor på lån

0

0

– 4 564

– 4 605

Övriga räntekostnader

0

0

– 326

0

– 131

– 125

– 131

– 128

–3

–6

–3

–6

– 633

– 601

– 307

– 601

0

0

0

0

– 276

0

– 276

0

Övriga ränteintäkter

7 Finansiella kostnader

Bankavgifter
Dröjsmålsräntor
Ränta på pensionsmedel
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar
Övriga finanasiella kostnader
Summa

53

– 25

– 12

– 25

–7

– 1 068

– 744

– 5 632

– 5 347
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(tkr)

Kommunen

8 Investering i finansiella tillgångar
Aktieägartillskott Oreälvens kraft
Värdereglering finansiella tillgångar
Summa
9 Nyupptagna lån
Nyupptagna lån koncern Orsa Vatten & Avfall AB
Nyupptagna lån koncern Orsa V & A AB
Summa
10 Långfristiga fordringar
Kommuninvest förlagslån återbetalning
Lån till Orsa SK multiskidbana
Andra långfristiga fordringar
Summa

64

Koncernen

2020

2019

2020

2019

– 140
–2
– 142

0
– 34
– 34

– 140
–2
– 142

0
– 34
– 34

0
0
0

0
0
0

25 000
0
25 000

0
20 000
20 000

1000
400
0
1 400

0
– 5 000
0
– 5 000

1 000
400
– 20
1 380

0
– 5 000
1 170
– 3 830
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I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas budgeterade respektive redovisade kostnader och
intäkter. Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftsredovisningen sedan dessa summor har
justerats med bland annat interna poster.
Investeringsredovisningens uppgift är att visa hur investeringsutgifterna under året har fördelat sig på olika
verksamhetsområden.
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader och visar hur årets resultat samt förändringen av eget kapital
har uppkommit. Förändringen kan också erhållas genom att jämföra eget kapital mellan två redovisningsår. År
2020 är dock förändringen 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.
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.
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 kortfristiga skulder beroende på löptid. Eget kapital är differensen
mellan tillgångar och skulder.
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Kommunen följer Kommunal bokförings- och redovisningslag samt de rekommendationer som Rådet för
kommunal redovisning utfärdat vad gäller redovisningen. Undantaget är redovisning 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)
-med förfall inom 1 år
-med förfall inom 1–5 år

2020

2019

957

1 103

1 333

944

0

0

-med förfall senare än 5 år

Det totala finansiella leasingbeloppet bedöms vara mycket lågt i förhållande till totala balansomslutningen
(ca 0,5%) och skulle sannolikt 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 2020 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2019 samt en preliminär slutavräkning för år
2020. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s)
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.
Avsättningar och ansvarsförbindelser redovisas enligt RKR R9.
Pensionsskulden har beräknats av Skandikon enligt RKR´s rekommendation R10. Pensionsåtaganden som
intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Semesterlöneskulden avser intjänade men ej uttagna semesterdagar. Skuld för okompenserad övertid har också
beräknats och bokförts per sista december.
Tillsammans med skuld till timanställda mm för arbete som utförts i december 2020 och upplupen
arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden och skuld för okompenserad övertid som en kortfristig skuld.
Kommunen följer RKR R4 för redovisning av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgång bedöms en
tillgång vara när anskaffningsvärdet uppgår till ett basbelopp (för närvarande 47,3 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 varaktigt förändrats görs en justering av det bokförda värdet. För tillgångar i form
av konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Internräntan har beräknats med 1,5% på tillgångarnas
bokförda värde enligt SKR´s rekommendation.
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Komponentindelning av materiella anläggningstillgångar har införts från 2014 för befintliga tillgångar. För
investeringar i nya anläggningar tillämpas komponentindelning och en komponent definieras som en utgift som är
relativt stor i relation till den totala investeringen och bedöms ha en avvikande avskrivningstid. Årligen görs en
bedömning av kvarvarande objekt i anläggningsreskontran om det finns något nedskrivningsbehov utifrån att
anläggningen inte längre används, alternativt nyttjas, som det var tänkt från början.
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 skulder följer RKR R7.
Vissa aktier klassificeras som kortfristig placering då syftet med innehavet är avyttring för att lösa framtida
pensioner. Kostnadsräntor som hör till redovisningsperioden har skuldbokförts och belastat periodens resultat.
Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar från och med 2009.
Osäkra fordringar, det vill säga kundfordringar äldre än 6 månader, har värdereglerats.
Kommunen följer i allt
investeringsredovisning.

väsentligt

RKR

R13

kassaflödesanalys

och

RKR

R14

drift-

och

Från och med 2020 följer kommunen RKR R15 avseende förvaltningsberättelse i stora drag. Arbetet med att
anpassa förvaltningsberättelsen till den nya rekommendationen pågår fortlöpande.
Under året har byte av redovisningsprincip tillämpats enligt RKR R12. Bytet avser 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 dotterföretagen 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. Siffrorna för 2019 räknas inte om då de inte påverkar bedömningen mellan åren.

67

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-6 Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-6 Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-6 Årsredovisning 2020 : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-04-12 - Årsredovisning 2020

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 12.04.2021

§ 39

OK KS 2021/00062-6

Årsredovisning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2020 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige för godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsåret 2020 har varit mycket annorlunda, präglat av den pågående
pandemin. Denna har förstås påverkat verksamheten märkbart, men kommunen kan
ändå se tillbaka på ett år där problemen hanterats väl och kommunen har ett historiskt
gott ekonomiskt resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-04-01
Förslag till årsredovisning 2020.

Förslag till beslut
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2020 efter redaktionella ändringar
och överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige godkännande.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10
(21)
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100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här
2020

2019

29,10 kr

29,41 kr

Äldre- och handikappomsorg

18,43 kr

19,57 kr

Grundskola och fritidsverksamhet

9,00 kr

10,26 kr

Gymnasienämndsverksamhet

7,57 kr

8,19 kr

Förskola

6,73 kr

2,10 kr

Årets resultat

6,34 kr

6,81 kr

Stödfunktioner, administration, utvecklingsmedel med mera

6,02 kr

5,32 kr

Pensioner

5,34 kr

5,71 kr

Individ- och familjeomsorg

2,22 kr

2,71 kr

Gata och park

2,10 kr

2,21 kr

Fritidsverksamhet

1,55 kr

1,55 kr

Räddningstjänst

1,54 kr

2,08 kr

Försörjningsstöd

1,34 kr

1,43 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

1,23 kr

1,46 kr

Kulturverksamhet och bibliotek

1,01 kr

1,04 kr

Musikskolan

0,87 kr

0,92 kr

Byggnadsnämndsverksamhet

0,40 kr

0,44 kr

Miljö- och hälsoskydd

0,39 kr

0,45 kr

Turism

0,32 kr

0,38 kr

Föreningsbidrag

0,19 kr

0,16 kr

Vatten o avlopp

0,09 kr

0,35 kr

Näringslivsåtgärder

– 0,03 kr

– 0,05 kr

Ränteintäkter

– 0,36 kr

– 2,08 kr

Integration

– 1,39 kr

– 0,42 kr

Övrigt

100,00 kr

100,00 kr
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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 företagare. Här
finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns
Sveriges bästa invånardialog.
I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya och förvalta. Genom
vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar för dem vi finns till för. Här
både vill och hinner vi mer.
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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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Vi blickar framåt
2020 års resultat, både vad gäller ekonomin och verksamheten i stort, är starkt påverkat av pandemin. Även om
det finns osäkerhet när det gäller den framtida ekonomiska utvecklingen så ska vi blicka framåt med
beslutsamhet och framtidstro.
De kommande åren har vi många spännande utvecklingsprojekt att se fram emot. Det i särklass viktigaste är att
få ett nytt, modernt och framtidsinriktat äldreboende på plats. Vår största enskilda investering någonsin som är
möjligt att genomföra tack vare en medveten långsiktig ekonomisk planering där vi samlat i ladorna.
Planläggningen och exploateringen av Styversbacken kommer att skapa attraktiva strandnära tomter med en
fantastisk boendemiljö. Projektet har högsta prioritet och är en viktig del i vårt arbete de kommande åren. VAplanen som ska antas under året ger ytterligare utvecklingsmöjligheter där framtida expansion i Grönklitt betyder
mycket för sysselsättningen.
Vindbruksplanen och planerna på en stor vindkraftsutbyggnad i norra kommundelen kommer med största
sannolikhet att engagera många Orsabor. I vår vision Orsa 2050 är invånardialogen central, med den kittlande
utmaningen Sveriges bästa. Jag ser fram emot konstruktiv dialog om fördelar och nackdelar i detta projekt där
påverkan på landskapsbild, natur och friluftsliv ska vägas mot en stor investering och tillhörande avkastning till
bygden.
Engagemanget är stort hos våra medarbetare att leverera bra och säker omsorg, skolgång och service till
Orsaborna. Året som gått har varit ett annorlunda år där vi har fått omvärdera gamla arbetssätt och tänka nytt och
jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda.

Mikael Thalin
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2020 var ett mycket omtumlande år på grund av rådande pandemi. Direkt eller indirekt har den påverkat hela
organisationen. Även prognoser avseende intäkter och kostnader har varit svåra att förutse. Sedan staten
kraftfullt stöttat kommunerna under pandemin kan dock siffermässigt konstateras att kommunen, inklusive
koncernbolagen, tillsammans redovisar ett historiskt högt ekonomiskt resultat. Med detta sagt är det på sin plats
att förtydliga att uppföljningen av resultat och diverse nyckeltal siffermässigt är kraftigt positivt påverkade av
omständigheter som vi helst hade klarat oss utan.

Årets resultat

I den kommunala koncernen uppgår resultatet till 40,3 mkr och två av de tre helägda dotterbolagen redovisar
överskott. Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB bidrar med +8,2 respektive +2,8 mkr och Orsa Vatten och Avfall
AB med -1,3 mkr till koncernens sammanlagda resultat.

Koncernen

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens nettokostnader (mkr)

409

410

395

382

359

Skatteintäkter (mkr)

456

432

422

426

390

Finansnetto (mkr)

–5

–5

–4

–6

–6

Resultat efter finansiella poster (mkr)

41

17

24

38

26

343

291

275

254

218

Eget kapital (mkr)
Soliditet (%)

37

34

34

32

29

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%)

21

17

15

12

7

Investeringar netto (mkr)

76

65

82

47

65

Självfinansieringsgrad, investeringar (%)

102

77

64

137

71

Långfristig låneskuld (mkr)

394

369

349

370

370
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På koncernnivå ligger nettokostnaderna kvar på samma nivå som föregående år, vilket främst förklaras av att
bidrag från staten kompenserat de kostnadsökningar som skett. Den största delen av bidragen ligger dock i
skatteintäkterna. Finansnettot ligger kvar på samma nivå som föregående år, och noterbart är att de
sammanlagda räntekostnaderna på lån ligger på samma nivå som 2019.
I resultatet efter finansiella poster bidrar dotterbolagen med 11 mkr vilket är något mer än under övriga år under
perioden. Eget kapital har ökat med 52 mkr varav 12 mkr avser en direktbokning mot eget kapital på grund av
ändrade regler avseende redovisning av anslutningsavgifter för stadsnätet.
Soliditeten fortsätter att öka. Ökningen är speciellt markant över tid för soliditeten inklusive samtliga
pensionsförpliktelser, vilket beror på att ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser minskat med 19 mkr sedan
2016.
Nettoinvesteringarna i koncernen är något högre än genomsnittet för perioden och jämfört med föregående år
noteras att Orsa Vatten och Avfall AB investerade drygt 20 mkr mer.
Självfinansieringsgraden för investeringar översteg 100 procent och sett över hela fem årsperioden uppgår den till
87 procent vilket medfört att trots nettoinvesteringar om 335 mkr under perioden så har den långfristiga
låneskulden i koncernen inte ökat med mer än 25 mkr.

Kommunen
Skatteintäkter (mkr)
Förändring skatteintäkter (%)
Invånare
Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Förändring verksamhetens nettokostnader (%)
Verksamhetens nettokostnad / invånare (kr)
Finansnetto (mkr)

2020

2019

2018

2017

2016

456

432

422

426

390

5

2

–1

9

3

6 877

6 911

6 892

6 887

6 861

425

424

411

398

377

0

3

3

6

2

61 793

61 330

59 583

57 801

54 896

0

1

1

0

2

Årets resultat (mkr)

31

9

13

28

16

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter (%)

6,7

2,1

3,1

6,6

4,1

Eget kapital (mkr)

277

234

225

212

184

40 217

33 836

32 616

30 801

26 837

Investeringar (mkr) (brutto från 2013)

24

30

28

20

35

Soliditet enligt balansräkningen (%)

65

61

61

62

58

Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden (%)

30

23

20

14

6

Eget kapital /invånare (kr)

Likvida medel, inklusive placering värdepapper (mkr)

74

45

49

82

50

Kassalikviditet (%)

143

119

123

157

128

Årsarbetare

504

516

529

533

543

Personalkostnad (mkr)

287

285

286

275

271

57

56

58

56

56

Andel av verksamhetens kostnader (%)

I tabellen definieras skatteintäkter som summan av rena skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag
samt fastighetsavgift. I årets skatteintäkter ingår covid-19 bidraget från staten med 13 mkr som betalades ut
under sommaren.
Samtidigt som skatteintäkterna ökade så stannade verksamhetens nettokostnader nästan på en oförändrad nivå
vilket bland annat beror på generösa stöd från staten för sjuklönekostnader och material om drygt 8 mkr för att
täcka ökade kostnader på grund av pandemin.
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Till det historiskt höga ekonomiska resultatet bidrar också att vissa kostnader minskat såsom till exempel
kostnader för resor och utbildning.
Investeringarna uppgick brutto till 24 mkr jämfört med budgeterade 32 mkr. Främst beror skillnaden på att man
inte hunnit bygga ut stadsnätet i den takt som budgeterats. Kvarvarande investeringsutrymme kommer att föras
över till år 2021. Kommunen har inga egna lån så alla investeringar i kommunen sker med egna genererade
medel.
Båda soliditetsmåtten, exklusive och inklusive samtliga pensionsåtaganden, har ökat under året och förväntas
öka ytterligare under kommande år.
Även kassalikviditeten har förbättrats. Under våren 2020 var likviditeten något ansträngd under en period men det
goda resultatet och eftersläpningen i investeringar medförde att kassabehållningen ökade med 17 mkr under året.
Antalet årsarbetare minskade med tolv och minskningen avser främst Utskottet för lärande där en förklaring kan
vara att man varit återhållsam med att tillsätta vikarier under pandemin.
Vad gäller personalkostnadernas ökande i tabellen ovan är det en sanning med modifikation. Kommunen har
under året erhållit drygt fyra mkr för att täcka sjuklönekostnader och dessa ska enligt regelverket redovisas som
intäkter. Så nettokostnaderna minskade egentligen med två mkr och andelen av verksamhetens kostnader skulle
då uppgå till 56 procent precis som föregående år.

9
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I begreppet ekonomisk ställning innefattas inte bara hur det ser ut idag utan också hur förutsättningarna är för att
bedriva den verksamhet som önskas även i framtiden. Redovisningen visar också hur kommunen förberett sig för
de ökande investeringsbehoven kommande år.

Koncernen
Även dotterbolagen har förstås påverkats av pandemin. Rent verksamhetsmässigt har det varit negativt. Till
exempel har det varit svårare för bolagen att hålla kontakterna mellan de anställda och kunderna. Vissa arbeten
där det krävts tillgång till lägenheter har fått skjutas på framtiden. Minskat utfört arbete, men främst ökade bidrag
från staten på grund av pandemin har dock haft en positiv inverkan på resultatet. Det finns risk att det innebär
ökade kostnader för underhåll med mera då pandemin ebbat ut. Den stora frågan gällande den framtida ekonomin
i dotterbolagen är kopplad till det stora investeringsbehovet som förväntas under de kommande tio åren.
Resultatmässigt har Orsa Vatten och Avfall AB haft det svårt sedan några år tillbaka. Bolaget har tvingats höja
avgifterna och för att klara framtida investeringar kommer det behövas årliga höjningar under de kommande åren.
Även de andra bolagen, Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB, kommer behöva höja hyrorna framgent men de
har hittills haft en betydligt stabilare ekonomi än Orsa Vatten och Avfall AB.
Under den senaste femårsperioden har nettoinvesteringarna i koncernen uppgått till 335 mkr varav 155 mkr skett
i kommunen och 180 mkr i bolagen. Enligt den preliminära tioåriga investeringsplanen 2021–2030 för koncernen
förväntas investeringarna under perioden uppgå till närmare 1,2 miljarder kr.
Om investeringsplanen i sin helhet genomförs under de kommande 10 åren innebär det att nettoinvesteringarna
ökar till i genomsnitt 120 mkr per år jämfört med i genomsnitt 67 mkr per år den senaste femårsperioden.
Den enskilt största investeringen kommande år avser byggande av ett nytt särskilt boende.

Investeringar netto, kommun och koncernen
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Under 2020 investerade kommunen 24 mkr och dotterbolagen 52 mkr. För kommunen avsåg drygt 13 mkr
investeringar i stadsnätet och i bolagen avsåg cirka 24 mkr, netto, investeringar i VA anläggningar och 28 mkr
investeringar i fastigheter.
Merparten av investeringarna som skett i kommunen de senaste åren avser stadsnätsutbyggnaden som totalt sett
uppgår till nära 130 mkr. Återstående investeringar beräknas uppgå till cirka 30 mkr. Hittillsvarande
investeringsbidrag och anslutningsavgifter uppgår till cirka 30 mkr. När stadsnätsinvesteringarna är klara så
kommer investeringen netto generera omkring 3 till 4 mkr årligen i likviditet efter avdrag för driftkostnader.
Trots gjorda investeringar den senaste femårsperioden har koncernens låneskuld inte ökat förrän år 2020, då den
ökade med 25 mkr. Upplåningen skedde i Orsa Vatten och Avfall AB som samtidigt hade ett positivt kassaflöde
om 5 mkr. Koncernen hade totalt sett ett positivt kassaflöde om 17 mkr och därutöver har kommunen utökat sina
kortfristiga placeringar med 12 mkr. Med facit i hand så blev upplåningen onödigt stor och i framtiden kommer vi
mer noggrant följa behovet av nyupplåning i koncernen.

Låneskuld kreditinstitut koncernen

I den preliminära investeringsplanen 2021–2030 räknar vi med att en dryg tredjedel av finansieringen behöver ske
via upplåning.

Soliditet koncernen
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I inledningen av förvaltningsberättelsen har redan koncernens soliditetsutveckling de senaste åren nämnts. 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
27–28 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 5 års perioden.

Kommunen
Årets resultat, budget och plan

Kommunens ekonomiska mål, att årets resultat över budget och planperiod ska vara minst 1,5% av skatter och
generella bidrag, klarade vi med råge. Under 2020 uppgick resultatet till 6,7%. Liggande budget och plan för 2021
till och med 2024 ligger dock precis på gränsen, med fallande resultat 2022 och framåt.
Enligt nya skatteprognoser (scenarion) från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ser prognoserna något
bättre ut, men kommande budget 2022 och plan 2023 till 2025 kommer med dagens prognoser (scenarion) inte
erbjuda några utökningar jämfört med liggande budget och plan utöver kompensation för ökat löneläge och ökade
kapitalkostnader.
Även om pandemin med diverse bidrag, totalt sett omkring 22 mkr varav 11 mkr tillföll nämnderna för ökade
kostnader, och att 2020 års resultat och avvikelser för nämnder och utskott därmed bör tas med en nypa salt, så
har ändå nämnderna en positiv avvikelse i 2020 års bokslut på 8,3 mkr. Det tillsammans med de ramökningar
som ingår i 2021 års budget (3,0 %) bör innebära att det inte behövs någon större ramökning totalt sett inför år
2022, då även demografiförändringen bör medföra lägre kostnader på kort sikt (se avsnitt om
befolkningsutveckling nedan).
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Avvikelser mot budget
Belopp i mkr

Utfall

Budgetavvikelse

Procent av medlen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2,1

2,4

0,5

0,5

0,5

0,6

Kommunstyrelse

27,3

27,5

1,2

– 1,4

6,1

6,4

Utskott för strategi

18,0

19,0

1,9

– 0,4

4,0

4,5

Utskott för samhälle

41,9

43,4

2,6

– 0,6

9,3

10,1

Utskott för lärande

162,5

165,4

2,9

– 5,1

36,1

38,7

Utskott för omsorg

Kommunfullmäktige

161,1

155,0

– 0,5

0,9

35,8

36,2

Miljönämnd

2,0

2,1

– 0,1

– 0,2

0,4

0,5

Byggnadsnämnd

4,1

4,1

– 0,1

0,0

0,9

1,0

419,0

418,8

8,3

– 6,3

93,2

97,9

Delsumma
Årets resultat
Summa

30,7

9,1

6,8

2,1

449,7

427,9

100,0

100,0

Av tabellen framgår att årets negativa budgetavvikelser avser Utskottet för omsorg, Miljönämnden och
Byggnadsnämnden. I övrigt rör det sig om positiva avvikelser där covid-19 i många fall bidragit till avvikelsen inte
bara genom statliga bidrag, utan också genom lägre kostnader för utbildning, resor osv.
Översiktligt förklaras avvikelserna:

Kommunfullmäktige:
Kostnaderna för överförmyndaren har varit överbudgeterad.
Kommunfullmäktige har lägre kostnader än vanligt för sammanträdesarvoden.
Även revisionens sammanträdesarvoden ligger lägre än normalt.
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Kommunstyrelsen:
Merparten av överskottet, 1,0 mkr, avser ej förbrukade medel för verksamheten Medel till KS förfogande.
Rekrytering av kommunchef med viss överlappning av tjänsterna har medfört ett underskott på kommunchefens
budget som dock kompenseras av ett överskott för projektet ”Min digitala arbetsplats” som fått skjutas framåt till
kommande år.

Utskott för strategi:
Det största överskottet, 1,4 mkr, står kostenheten för där man arbetat med förbättringar av
livsmedelsbeställningar inom Omsorgen. Motsvarande arbete har även inletts inom Lärande samt att man börjat
fokusera på matsvinnet. Matdistribution till brukare med biståndsbeslut har tagits bort, vilket sänkt kostnaderna.
Gemensamt och administrativt stöd lämnar också överskott, främst på personalsidan, vilket kan förklaras av
vakanta tjänster samt sjuklöneersättning från staten i samband med covid-19.

Utskott för samhälle:
Stadsnätet har ett större överskott, 1,4 mkr, vilket till största del beror på stora anslutningsavgifter. Även kickbacken (uthyrning av vårt nät) ökar mer än budgeterat.
En snöfattig vinter har medfört lägre kostnader för vinterväghållningen.
Vidare så har en del av den verksamhet som bedrivits fortfarande finansierats via så kallade Bucht-medel från
Tillväxtverket.

Utskott för lärande:
Hela överskottet och lite mer därtill beror på återbetalning (3 mkr) från det gemensamma gymnasiet.
Orsa kommuns överskott kan bland annat förklaras av mindre andel elever på introduktionsprogrammen (IM) och
att vår andel av eleverna totalt sett sjunker. Vi ser också att kommande år får vi färre invånare i den
åldersgruppen medan de ökar i de andra samverkanskommunerna. Detta bör bidra till att våra gymnasiekostnader
även kan hållas nere framgent.
Grundskolan redovisar ett underskott, -2,5 mkr, med anledning av insatser för elever i behov av särskilt stöd. Till
stor del kompenseras grundskolans underskott av överskott i förskolan och ”ej fördelade medel”. Kostnader för
anpassningar av verksamheterna samt inköp kopplade till covid-19 har till stor del kompenserats av regeringens
bidrag för sjuklönekostnader.

Utskott för omsorg:
Totalt sett ett mindre underskott, -0,5 mkr, där individ och familjeomsorgen står för det största underskottet med
-2,3 mkr. Här dubblerades kostnaderna under andra halvåret på grund av placeringar.
Äldreomsorgen redovisade endast ett mindre underskott, -0,1 mkr, vilket är något överraskande, men då får vi
komma ihåg att regeringen satsat mycket för att kompensera kommuner för ökade materialkostnader och ökade
sjukskrivningar med anledning av covid-19. De sammanlagda kostnaderna kopplade till covid-19 uppskattas till
omkring 5,5 mkr under året för utskottet.

Miljönämnden:
Pandemin har medfört att viss tillsyn inte kunnat utföras under året. Däremot fick nämnden ett utökat
tillsynsansvar för trängsel. Statsbidrag har kompenserat en del men sammanlagt redovisas ett mindre underskott
på 0,1 mkr jämfört med budget.

Byggnadsnämnden:
Även byggnadsnämnden redovisar ett mindre underskott, -0,1 mkr, jämfört med budget. Underskottet avser
bostadsanpassningsbidrag -0,2 mkr, som blev högre än budgeterat. Resterande verksamheter redovisade
tillsammans ett överskott, men inte tillräckligt stort för att kompensera underskottet för bostadsanpassningen.
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Finansförvaltningen:
Förutom nämnders och utskotts bidrag till den totala budgetavvikelsen på 18,1 mkr jämfört med budget, så bidrog
finansförvaltningen med ett överskott på 9,8 mkr där huvudanledningen är statliga bidrag kopplade till covid-19.
Redan i delårsbokslutet prognostiserades positiva avvikelser mot budget och ett resultat om 28,2 mkr. Eftersom
prognoserna för kommande år är osäkra och vi inte för alltid kan förlita oss på att staten är lika frikostig med
bidrag så beslutade Kommunfullmäktige under hösten att höja resultatutjämningsreserven med 20 mkr till 35 mkr.
Det är förstås främst stödinsatserna från staten som inverkat positivt på resultatet. Pandemin har också medfört
lägre utbildnings- och resekostnader. Färre utbildningsinsatser kan på sikt ha en negativ påverkan för kommunen,
men under andra halvåret kunde dock många utbildningar genomföras digitalt, vilket sannolikt kommer bli
vanligare även i framtiden. Ska man hitta något positivt med pandemin så är det främst att den digitala mognaden
hos personalen ökat mer än den annars skulle ha gjort. Ett undantag vad gäller utbildningsinsatser är dock
omsorgen där man med hjälp av statliga medel satsat extra på vidareutbildning av omsorgspersonal. Där har vi
ett stort framtida behov som inte minst styrks av den framtida befolkningsutvecklingen (se nedan).
Ett gott betyg på kommunkoncernens ekonomi är den riskvärdeanalys som Kommuninvest upprättar. I deras
analys hade vi ett riskvärde på 3,0 år 2015 och 2019 hade detta värde sjunkit till 0,0.
Det treåriga medelriskvärdet låg 2018 på 1,5 och sjönk 2019 till 0,7 vilket placerar oss i den bästa kvartilen av
landets kommunkoncerner. Det finns idag inget som tyder på att medelriskvärdet skulle försämras utifrån 2020
års koncernbokslut. Det kan ses som en förberedelse för kommande investeringar och lånebehov.

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 32 mkr i korta
räntefonder. 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 12 mkr avser tillfällig placering av överlikviditet.

Befolkningsutveckling
Även om det avled något fler personer än normalt så föddes det också fler, så födelsenettot var faktiskt något
mindre negativt än normalt. Att befolkningen ändå minskade beror främst på kraftigt minskad invandring. I den
statistik vi följer från år 2008 ser vi att invandringen var betydligt lägre än något tidigare år.

Befolkningsutveckling

2020

2019

2016

2013

2010

0–6 år

437

415

398

400

437

7–15 år

602

634

655

615

647

16–18 år

231

239

225

256

292

19–64 år

3 699

3 756

3 774

3 856

3 920

65–79 år

1 400

1 349

1 315

1 220

1 146

80 år och äldre
Invånare totalt

508

518

494

502

480

6 877

6 911

6 861

6 849

6 922

Av tabellen framgår att i åldersgrupper där kommunen erhåller stora kostnadsutjämningsbidrag (skolålder och
äldre) minskar befolkningen under år 2020. Vad gäller skolåldern har trenden med minskat invånarantal pågått
under en längre tid, medan trenden för de allra äldsta varit den motsatta. De minskade
kostnadsutjämningsbidragen kommer slå igenom från och med år 2022 och det gäller att kommunen kan möta
detta med lägre kostnader.
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Enligt de befolkningsprognoser vi har tillgång till (egna och SCB) fortsätter minskningen av antalet invånare i
skol- och gymnasieåldern några år till. De allra äldsta (över 80 år) förväntas dock öka igen i en allt snabbare takt
om ett par år. Precis som för de flesta kommuner i Sverige är den stora (sannolikt största) utmaningen framöver
hur vi ska klara det behov av vård och omsorg som detta medför. År 2050 prognostiserar SCB att 852 personer i
Orsa kommer att vara 80 år eller äldre. Av tabellen ovan framgår att motsvarande siffra vid senaste årsskiftet var
508 personer. Om SCB:s prognos stämmer skulle det innebära en ökning med 344 personer (67%) och med en
total folkökning med 63 personer (1%), står vi inför stora framtida utmaningar.

17

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-7 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-04-12 - Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

Covid-19
Året har till stor del präglats av covid-19, och pandemin har påverkat all kommunal verksamhet. Kommunen
aktiverade krisledningsstaben till nivå 1 den 4 mars. Samtliga verksamheter har arbetat med att säkerställa
kommunens funktioner och att göra de anpassningar som krävs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Kommunen lyckades hålla smittan ute från verksamheterna till andra halvan av december månad, strax innan
vaccineringarna kommit igång, då den tyvärr tog sig in på Orsagården vilket resulterade i flera dödsfall.
Omsorgen och dess anställda har dragit ett tungt lass under året. Pandemin har också inneburit att miljökontoret
fått omprioritera då de har fått en ytterligare uppgift i att övervaka trängselrestriktionerna. Livsmedelskontrollen
har prioriterats som samhällsviktig funktion.

Vision 2050
Kommunfullmäktige antog i mars månad Vision Orsa 2050. Visionen i sin helhet kan läsas i inledningen av
årsredovisningen. Visionen är ledande i kommunens arbete. Arbetet med att förankra och börja arbeta enligt
kommunens vision har fortsatt under året. Det märks tydligt i målarbetet, strategier, invånardialoger och
verksamhetsplaner.

Styrmodell
I november tog kommunfullmäktige beslut om styrmodell för Orsa kommun. Styrmodellen tydliggör 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.

Hållbarhetsstrategi
Tidigt under våren 2020 beslutade Kommunstyrelsen om en hållbarhetsstrategi för 2020 som bygger på Agenda
2030 och det faktum att barnkonventionen blivit lag. Då barnkonventionen går hand i hand med Agenda 2030´s
perspektiv på social hållbarhet kommer vi i fortsättningen att hänvisa till vårt hållbarhetsarbete. Detta för att få in
frågorna i ordinarie arbete och för att förhindra att de blir särintressen.
Det görs redan mycket i våra verksamheter inom ramen för hållbarhetsstrategin. Som exempel har kuratorer och
skolsköterskor arbetat med psykisk ohälsa bland elever. Arbetsmarknadsenhetens projekt ”Arbete till Alla” syftar
till att snabbare få ut människor på den privata arbetsmarknaden och är direkt kopplat till målet om hållbar
konsumtion och hälsa och välbefinnande. Inom bostadsbolaget jobbas ständigt med energismarta lösningar och
med dialog med sina hyresgäster.
Fortbildning om Agenda 2030 och barnperspektivet inom olika verksamheter har
hållbarhetsstrategin blir ett riktigt verktyg när mål sätts och verksamhetsplaner upprättas.

påbörjats

så

att

Internkontroll
Kommunstyrelsen beslutade i november om internkontrollplan 2021. Kontrollmomenten är förändrade från tidigare
år och bygger nu på en risk och väsentlighetsanalys med utgångspunkt från reglemente för internkontroll.
Prioriterade risker för kommande år är bristande styrning av kommunala bolag, felaktig hantering av löner,
bristande underlag i politiska beslutsunderlag samt risk för brister i likvärdighet mellan skolorna.
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Årets Stadsnät
Stadsbyggnadsutbyggnaden fortskrider och enligt Post och Telestyrelsen är Orsa den enda kommunen i Dalarna
som redan nått regeringens mål om 98% täckning. Tillsammans med Mora och Älvdalen utsågs Orsa till Årets
stadsnät 2020 främst för sitt föredömliga samarbete och för att man vågat anta utmaningen att ligga i framkant
trots stora geografiska avstånd.

Kultur
En biblioteksplan har beslutats inför samgåendet med Bibliotek Dalarna.

Plan- och byggärenden
Antalet byggärenden har under året ökat med hela 40% vilket naturligtvis påverkat arbetsbelastningen.
Förberedande arbeten med detaljplaner för Styversbacken och reviderad vindbruksplan har genomförts.
Inmätning av stadsnätsutbyggnaden har skett i Skattungbyn, Oljonsbyn, Kallmora, Nederberga samt Lindorna.

Heltid som norm
Under 2020 har projektet Heltid som norm gått in i en aktivare fas. Fyra arbetsgrupper med både chefer,
medarbetare och skyddsombud har analyserat olika förutsättningar utifrån schema och arbetsuppgifter. Varje
enhetschef inom Omsorgen har dessutom haft dialog med sina medarbetare angående projektets mål, som är ett
långsiktigt hållbart arbetsliv med jämnare arbetsbelastning och flexibla arbetssätt samt värdet av att ta tillvara på
medarbetarnas kompetens.

Gemensamma nämnder och verksamheter
Gemensam servicenämnd lön
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Från och med mars 2020 arbetar Löneservice i tre funktioner. Kvalitet och utveckling, Lön och kontroll och
Support och service. Fler arbetar med support och utveckling och färre med registreringar.
Bytet av teknisk plattform från klient- till webbmiljö har successivt fortsatt under 2020. Det gäller både schemaoch
bemanningssystemet
och
Lön/HR-systemet.
Flera
åtgärder
har
genomförts
för
att
öka
prestandan/snabbheten i systemen.
Ärendehanteringssystemet i Löneservice support är nu infört för en säkrare och effektivare uppföljning av
ärenden. Systemet är detsamma som används i kommunernas Kontaktcenter.
Pensionsinformationen för alla kommuner och de flesta bolag genomfördes via Teams under september.
Informationen spelades in för tillgänglighet på intranätet.

Gemensam servicenämnd IT
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Under året har ett samverkansavtal mellan 12 dalakommuner för koordinering av support för e-tjänsteplattformen
samt samordning av e-tjänsteutveckling beslutats. E-tjänsteplattformen är upphandlad och införd.
Rekrytering av sju tjänster inom drift, strategi, projekt, process, objektförvaltning och e-tjänsteutveckling har
genomförts. Fem av dessa har börjat under året.
Tack vare återvinning och återanvändning av elektronik har vi bidragit till minskade utsläpp med totalt 269 626 kg
CO₂ vilket motsvarar energiförbrukningen från 31,11 hushåll per år.
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På grund av covid-19 har personalresurser säkrats upp genom att låta hälften av medarbetarna jobba hemma en
vecka för att sedan bytas av mellan april och oktober. Från början av november har alla som har möjlighet arbetat
hemifrån. Andra effekter av pandemin är att vi har ett ökat tryck på supporten via telefon och samtidigt ett minskat
tryck på supporten via fysiska besök. Resurser har fördelats om för att möta det förändrade beteendet. Antalet
distansarbetsplatser har ökat med ca 55 procent, från strax över 500 st. till strax under 800 st. Antalet
supportfrågor avseende digitala möten har även de ökat.

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Inom äldreomsorgen har ett samverkansarbete genomförts tillsammans med Mora kommuns avdelning för
Ordinärt boende med fokus på beslutade hemtjänsttimmar. Arbetet har lett till ett antal revideringar av rutiner och
arbetssätt med syfte att öka tydlighet och effektivitet. Vidare har det påbörjats ett arbete kring ökad samverkan
och bättre kvalitet i omsorgen i samband med utskrivning genom så kallade utskrivningsteam.
Familjerätt har efter en lång period av hög ärendemängd under året haft en återhämtningsperiod med normal
belastning. Tack vare detta har verksamheten trots viss personalvakans kunnat hanteras utan större inköp av
konsulttjänst.
Införande av flera olika del-/stödsystem har genomförts eller påbörjats såsom Lifecare Utförare, Lifecare Mobil
Omsorg (LMO) och nytt system för registrering och uppföljning av avvikelser. Det finns stora behov av översyn av
bland annat ansvarsfördelning och samverkan mellan objektförvaltning och linjeverksamhet, vilket inletts under
senare delen av året och kommer att fortgå under 2021.

Gemensam gymnasienämnd
Nämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Pandemin har varit oerhört slitsam för både elever och personal. Trots detta har förvaltningen klarat
omställningarna mellan närundervisning och fjärrundervisning bra.
Ansökningssiffrorna till Mora gymnasium visar att verksamheten når upp till målet att 70 procent av eleverna från
samverkanskommunerna ska välja Mora gymnasium som sitt första val. Svaga ansökningssiffror ses i år till Vårdoch omsorgsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Klasser från Estetprogrammet och
Samhällsprogrammet har samläst kurser för att effektivisera organisationen utifrån söktrycket. Det behövs platser
kvar på programmen för att möta elever som går på introduktionsprogrammen och som ska ges plats på program
samtidigt som de läser upp sin behörighet till gymnasiet.
Gymnasienämndens fokus på Ungföretagsamhet har resulterat i att Mora Gymnasium nu är Dalarnas största UFskola och fick pris för årets UF-skola i Dalarna.
Värdegrundsarbetet har fortsatt och förstärkts under året. Tryggheten har ökat på hela förvaltningen och
kränkningsanmälningarna har minskat under 2020.
För vuxenutbildningen har förändringen där staten finansierar större del av yrkesutbildningarna utifrån covid-19
påverkat vuxenutbildningen positivt ekonomiskt. Det är dock oklart hur medfinansieringen för kommunen kommer
att se ut för 2021.
En genomlysning av ekonomin beställdes externt och genomfördes under våren. Gymnasienämnden har utifrån
genomlysningen och processen i arbetslagen tagit fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse och en budget i
balans.
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Överförmyndare i samverkan
Samverkan mellan överförmyndare i Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksands kommuner.
Ekonomiskt har verksamheten gått med ett relativt stort överskott. Orsaken till överskottet förklaras till största
delen av låg personaltäthet och övrig personalbrist. Under året har ärendena med ensamkommande barn fortsatt
att minska för att i stort sett upphöra för en del kommuner. Överförmyndarkansliet har under året hanterat ett ökat
antal mycket svåra och juridiskt komplexa ärenden, samtidigt som vi har haft stor personalomsättning.

Språktolknämnd
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta, Borlänge, Falu, Gagnefs,
Hedemora, Leksands, Ludvika, Smedjebackens, Säters, Orsa, Rättviks och Mora kommuner med ansvar för
språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal.
Under året har nämnden fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal.
Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och förbättra möten mellan olika
kulturer.
På grund av covid-19 har antal uppdrag under 2020 minskat med ca 15 % jämfört med 2019.

BRAND Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund mellan kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och
Leksand.
Till följd av pandemin har en stor del av myndighetsutövningen inom förbundet försenats. En stor del av
uppföljningen av förelägganden har dock kunnat genomföras.
Övergången till digitala kommunutbildningar stoppades då förbundet inte längre fick använda mjukvaran. Därmed
har man inte kunnat genomföra utbildningar av kommunanställda och skolelever i den takt man tänkt 2020.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställde även in samtliga grundutbildningar för RIB anställda brandmän (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Detta fick till följd att de brandmän som redan
beviljats tjänstledigt från sina huvudarbetsgivare stod utan utbildning och utan möjlighet att gå tillbaka till sitt
ordinarie arbete. Brandkåren Norra Dalarna fattade därför beslut om att genomföra en preparandutbildning, vilket
är en grundutbildning som genomfördes innan MSB:s nya utbildningssystem togs i bruk. Preparandutbildningen
gör att de nyanställda brandmännen får grundläggande kunskaper i exempelvis trafikolycka, sjukvård och
rökdykning och kan ingå i utryckningsstyrkan.
Under 2020 inkom 1084 larm, varav 271 av dessa var onödiga automatiska brandlarm, 235 brand-tillbud och
129 trafikolyckor. Antalet larm har minskat med 164 stycken i förbundet. Minskningen av antalet larm kan bero på
flera orsaker så som årliga fluktuationer, resultatet av bra förebyggande arbetet etc. Ett troligt antagande är dock
att minskningen beror på förändrade levnadsvanor i samband med pandemin.

Bolagen
Orsabostäder AB
På grund av covid-19 har bolaget tvingats prioritera akuta fel och inte kunnat utföra felanmälningar i samma
utsträckning som tidigare hos våra hyresgäster. Bo-butiken har varit stängd för besök vilket påverkat våra intäkter
negativt och kostnader positivt gällande VLU (valfritt lägenhetsunderhåll). Vi har drabbats av ett flertal bränder i
våra fastigheter under året. Turligt nog har ingen personskada skett, däremot omfattande materiella skador. Detta
har medfört en ökad otrygghet i samhället. Bolaget och kommunen gjorde utökande insatser med mer bevakning
och ronderingar med väktare under en period för att på så sätt öka tryggheten igen.
Vi har haft en vakansgrad för 2020 på 1,1 % och en omflyttningsfrekvens på ca 19 % i våra bostäder. Apotek
Hjärtat flyttade in i sina nya lokaler på Kyrkogatan under våren.
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De större projekten under året är start av vårt första ”ROT” renoveringsprojekt av ett trapphus på Dalagatan 16
som kommer fortsätta under 2021, balkongrenovering Sturegatan, fönsterbyten Malmgatan och Storgatan, sista
etappen renovering parkeringar med tillhörande motorvärmarstyrningar på Storgärdet samt installation av
frånluftsvämepump på Kv Hästen som energiprojekt.
Vi har tillskapat 4 nya lägenheter av tidigare kontorslokaler på Storgärdet vilket gör att bolaget nu har
757 lägenheter.
I vårt arbete med boendeinflytande har vi i ett samarbete med hyresgäster, Nodava och hyresgästföreningen
börjat arbeta med våra boendes avfallshantering och fastighetsnära insamling.

Orsa lokaler AB
Vårt samarbetsforum med kommunens verksamheter har fått ”vila” under året då vår förvaltning inte haft
tillräckligt med resurser under en tid. Bolaget har granskat sin lokalvård för att se om den är konkurrenskraftig
mot marknaden enligt bolagets ägardirektiv. Jämförelse har gjorts mot nyckeltal inom lokalvård och utfallet blev
att lokalvården är konkurrenskraftig och kommer fortsättningsvis bedrivas inom bolaget.
Större projekt som pågått under året är hyresgästanpassningar på Borns industriområde samt takbyte på
Kulturhuset.
I projektet med nyproduktion av nytt särskilt boende är funktionsprogram och programhandling i princip klara och
projektering påbörjad. Kostnaderna har blivit högre än tidigare beräknat, dels för att byggkostnaderna stigit och
dels för att byggnaden blir större än tidigare beslutsunderlag.

Orsa vatten och avfall AB
2020-01-01 höjdes VA-avgifterna med 5 % vilket innebär att brukningsavgifter höjdes med 35 kr per månad för
småhus.
Arbetet med överföringsledningar till och från Grönklitt är framskjutet då man inte vet om eller när det ska
genomföras.
Nytt avtal har tecknats mellan Nodava AB och Boliden avseende mottagning av slam från Orsa Vatten och Avfall
AB:s avloppsanläggningar vilket säkrar avsättning av slam för de kommande 10 åren. Frågan är av stor betydelse
då slamhanteringen står för en stor kostnad för Orsa Vatten och Avfall AB.
Orsa Vatten och Avfall AB har under året införskaffat läcksökningsutrustning och genomfört ett antal sökningar
nattetid för att hitta läckage i vattennätet. Det har resulterat i att vi för första gången hade en dygnsproduktion på
under 1000 m3 vatten på flera årtionden. Den aktiva läcksökningen förväntas fortsätta under våren 2021.
En ny avfallstaxa för Orsa började gälla från 1 juli 2020. Nya avfallsföreskrifter har beslutats gälla från 1 juli 2020.
Med anledning av den nya "lag om skatt på avfall som förbränns" som trädde i kraft 1 april 2020 har priserna i
nuvarande förbränningsavtal justerats i enlighet med de ökningar som följer av lagen.
Upphandling av ÅVC-transporter och slam är genomförd och ny entreprenad startar 2021-01-01. Tidigare fanns
många olika avtal för olika avfallsfraktioner, nu har vi en entreprenör som sköter alla transporter vilket förväntas
effektivisera och förenkla transportarbetet.
Nodava kommer från och med 2021-01-01 sluta ta emot farligt avfall från verksamheter på Orsa
återvinningscentral då vi inte har skyldighet att göra det och då alla företag själva kan anlita godkänd transportör
som hämtar på egen fastighet, enligt nya regler.
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Nodava AB
Norra Dalarnas Vatten och avfall, samägd av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner med säte i Orsa.
Nodava tog under året en ny vision och börjat arbetet med strategier för att nå denna. Utgångspunkterna är krav,
förväntningar och utveckling i omvärlden. Ett antal kortsiktiga strategiska mål har tagits fram.
Arbetet med att ta fram grafisk profil för att bli tydligare i vår kommunikation inleddes under november månad i
samband med att ny kommunikatör är på plats. Den grafiska profilen är tänkt att vara klar under första kvartalet
2021.
VA-verksamheten har genomgått organisationsförändringar, både på bland tjänstemannen och på driften.
Förändringen innebär sammanslagning av grupperna på tjänstemannasidan där antalet chefer minskades med två
personer och en gemensam driftorganisation i Mora och Orsa med två chefer istället för tre.
Riktlinjer för anslutning utanför verksamhetsområde har reviderats för att öka fokus på fastigheter innanför
verksamhetsområdet och minska mängden tid som läggs på utredningar.
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De större utskotten följer upp resultatet månadsvis med prognos över årsresultatet förutom vad gäller januari och
juli. Den löpande uppföljningen ger förutsättningar att snabbt reagera vid avvikelser. I delårsbokslutet per augusti
lämnas en mer genomarbetad prognos. I kommunen finns ett mål att denna prognos inte skall avvika mer än 2 %
mot slutligt årsresultat. Under 2020 blev nämnders och utskotts sammanlagda nettokostnader 0,4 % lägre än
prognosen i delårsbokslutet och för finansieringen blev nettointäkterna 0,1 % högre än prognosen.

Orsa kommuns internkontroll för 2020
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
verksamheter och att verksamheters 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 året.
Kontroll har gjorts på rutinerna för kommunstyrelsens uppföljning av mål och budget. Rutinerna har följts
enligt plan.
Verksamhetsområde Service och utveckling har rapporterat att implementering av systemstöd och rutiner för
upphandlingar och inköp har genomförts enligt plan.
Från området Beredskap och säkerhet rapporteras en större avvikelse, då kommunstyrelsen på grund av
pandemin inte genomfört extra krisövningar som planerats.
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Målredovisning
Då god ekonomisk hushållning är ett vidare begrepp än bara den ekonomiska delen, redovisas samtliga mål
under samma avsnitt.
Orsa kommun har fem övergripande mål för år 2020. Varje verksamhet sätter verksamhetsmål som sorterar in
under de övergripande målen och som stöttar uppfyllandet av det övergripande målet. I några fall jobbar
verksamheterna direkt mot de övergripande målen.

Övergripande mål Digitalisering
Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen för att skapa en enklare vardag för
invånare, företagare och besökare och senast år 2020 ska kommunen erbjuda minst 50 e-tjänster.
Samtliga verksamheter har jobbat direkt mot övergripande målet, utan underliggande verksamhetsmål.

Det övergripande målet är inte uppnått.

Verksamheternas kommentarer
Kommunstyrelsen
Det har inte funnits förutsättningar att uppnå målet. Upprättandet av en gemensam e-tjänsteplattform drog ut på
tiden men blev under året upphandlad i samarbete med 13 dalakommuner. Ett e-tjänstekontor har inrättats i den
gemensamma IT-nämnden. Processkartläggning krävs av de tjänster som ska digitaliseras.
Objektförvaltningarna inom omsorg och lärande fungerar och där prioriteras e-tjänster. Objekten inom teknik och
samhälle har startat under våren. Det största objektet, ”Leda och styra” har inletts. Antalet e-tjänster planeras öka
inom respektive objekt under 2021.

Service och utveckling
Ett stort arbete med en ny digitaliserad identitetshantering påbörjades under hösten. Ett nytt passage- och
tjänstekort ska införas och även det vara i ett gemensamt system med Mora och Älvdalen. Ett nytt
ärendehanteringssystem för hela kommunen införs i samband med att Kontaktcenter startar under året.

Samhälle
E-tjänster var i planeringsfasen hösten 2020 inom förvaltningsobjektet Mora, Orsa, Älvdalen. Prioriterat är
e-tjänster för stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. Processkartläggning pågår.
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Service och utveckling
Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att bilda ett Kontaktcenter som stöd till näringsliv, invånare och våra
interna verksamheter. Service och utveckling ansvarar för uppföljningen med att förbättra kommunikation och
bemötande bland kommunens medarbetare gentemot medborgare men även internt inom organisationen och
deltar årligen i en servicemätning. Service och utveckling samordnar och utbildar i upphandlingsfrågor och
administrerar Löpande insikt för att få ett underlag för hur företagare och privatpersoner tycker att vi sköter vår
myndighetsutövning.
Vi ser över möjligheterna att styra kommande upphandlingar inom kostenheten till lokala produkter. Service och
utveckling har träffat Företagarna och berättat om arbetet med den nya visionen Orsa 2050.

Samhälle
Under året har många aktiviteter genomförts på samtliga verksamhetsområden och förvaltningar. Dialogen har
stärkts genom bland annat företagsbesök och företagarfrukostar. Projektet "Främjande myndighetsutövning" har
slutförts och vi mäter även våra kunders nöjdhet genom enkätutskick i SKR:s verktyg Löpande Insikt. Samarbete
skola/näringsliv pågår och resulterar i bland annat praktikplatser, yrkesmässa och företagsbesök.
Nyföretagarcentrum genomförs i samverkan med Mora och Älvdalen där det erbjuds rådgivning.

Lärande
Sveriges kommuner och regioners (SKR) skolranking har avskaffats. Målet bedöms ändå som uppnått eftersom
Orsa låg på topp 100 innan skolrankingen avskaffades och sedan dess har resultaten i Orsa ökat.

Miljö
Enligt insiktsmätningen som görs har verksamheten nått målen för nöjd-kund-index för livsmedelskontrollen i
båda kommunerna samt för miljö- och hälsoskydd i Mora kommun. De olika serviceområdena som mäts i
insiktsmätningen är:
Information
Tillgänglighet
Bemötande
Kompetens
Rättssäkerhet och Effektivitet

I Mora kommun ligger vi högt inom samtliga områden, och mycket högt på bemötande, tillgänglighet och
effektivitet. I Orsa ligger vi mycket högt på bemötande, godkänt inom information och effektivitet, samt högt på
övriga delar. Det skiljer alltså en del mellan kommunerna och inom de olika serviceområdena trots att
miljökontoret har samma arbetssätt för båda kommunerna och att alla handläggare arbetar i båda kommunerna.

Stadsbyggnadsförvaltning
Stadsbyggnadsförvaltningen har deltagit på en frukostträff med näringslivet. Bygglovsenheten har inte deltagit på
frukostmöten men däremot haft möten med enskilda företagare. Enheten har även deltagit i projektet ”Främjande
myndighetsutövning”, bland annat genom två halvdagars workshop.
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Verksamheternas kommentarer
Kommunstyrelsen
Antalet invånare var 6 877 den 31 december 2020. Totalt sett är nettoinflyttningen något positiv. Det avlider fler
än vad det föds samtidigt som antalet födda ökar. Antalet invandrade är betydligt lägre än tidigare år och betydligt
lägre än Statistiska centralbyråns prognos.

Service och utveckling
Verksamheten ansvarar för uppföljning av förvaltningsmålet Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår
kommun. Kommunen har förbättrat men inte nått fram till målet. Målet Nöjd Medborgar-Index, NMI, Hur ser
medborgarna på kommunens verksamheter har indextalet 62. Kommunen ligger på index 54, precis under det
nationella indextalet 55.
Förvaltningsmålet gällande möjligheten till medborgarnas inflytande är inte heller uppnått. Det målet heter Nöjd
Invånar-index, NII, Hur ser medborgarna på möjligheten att ha inflytande i kommunen? Vi ligger över rikssnittet
(40) med indextalet 43 men har en bit kvar till målet, 48.
Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. Detta möjliggörs i alla verksamheter
genom att kommunen skapar mötesplatser och forum för inflytande. 2018 tyckte 29,3 % av ungdomarna som
deltog i Lupp-undersökningen att möjligheterna var mycket stora eller stora. Målet 2020 var att höja den siffran till
40 %. Hur vi lyckats med detta mål kommer att mätas i november varje år. Ungdomsenkäten Lupp (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) görs var tredje år. Åren då ingen Lupp görs, görs en egen enkät med frågan
ovan. Vi frågar årskurs 7 till 9. Den visade 2020 att kommunen har mer arbete att göra med barn och ungas
inflytande. Siffrorna ligger kvar på liknande nivåer som 2018.
Nästa Lupp-undersökning sker 2021.

Samhälle
Samhälle har under året fokuserat på försäljning av befintliga tomter och i samverkan med
stadsbyggnadskontoret och Norra Dalarnas vatten och avfall, Nodava, påbörjat planarbetet med Styversbacken
etapp 2.
Samhälle har nått verksamhetsmålet för "Andel ut i arbete respektive studier av inskrivna på AME
(Arbetsmarknadsenheten)" minst 25 respektive 10 %. Verksamhetsmålet att "Öka turistomsättningen med
8 procent" uppnås inte. Resultatet är 4,5 % jämfört med 2018. Det har ännu inte analyserats av Visit Dalarna,
men en del felkällor har uppmärksammats i statistiken. Målet utgår 2021.

Omsorg
För att bidra till måluppfyllnaden har verksamheten Omsorg fokuserat på det systematiska kvalitetsarbetet. Det
systematiska kvalitetsarbetet spänner över hela vårt grunduppdrag och årets mål sätter ljus på några delar av
arbetet. För år 2020 har målen konkretiserats i tre mått, vilka samtliga kunnat uppfyllas. Det kan därutöver
noteras att bland de resultat som hittills publicerats i SCB:s kommunjämförande databas Kolada för 2020 så går
samtliga värden uppåt gällande äldreomsorgen övergripande, vilket är ytterligare glädjande tecken på att
kvalitetsarbetet leder till resultat.

Miljökontoret
Miljönämnden har följande underliggande mål för att nå måluppfyllelsen:
Miljönämnden ska fokusera på arbete som leder till att förbättra och säkerställa vattenkvaliteten i sjöar,
vattendrag, grundvatten och dricksvatten.
Målet är delvis uppnått. Tillsynen av enskilda små avlopp har genomförts som planerat i både Orsa och Mora
kommuner. Vi har även påbörjat kontrollen inom samtliga operativa mål som rör dricksvatten. När det gäller
tillsynen av förorenad mark har det under året varit många och tidskrävande ärenden. Flera saneringsprojekt har
genomförts och vi har arbetat med flera ansvarsutredningar.
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Miljö
Resultatet från senaste medarbetarundersökningen visar att vi är på god väg att nå målet. Vi har under 2020
genomfört en del aktiviteter som syftar till att öka arbetsglädjen på kontoret. På grund av covid-19 har situationen
på arbetsplatsen förändrats rejält. Nästan samtliga medarbetare arbetar numera hemifrån och alla gemensamma
möten sker digitalt. Vi har fått skapa nya arbetssätt och många medarbetare har fått andra eller nya
arbetsuppgifter.

Stadsbyggnad
Förvaltningen
har
inte
kunnat
medarbetar/arbetsmiljöenkät.

erbjuda

praktikplatser

som

planerat,

men

har

genomfört

Ekonomi
Övergripande mål Kommunens resultat
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att de ekonomiska målen ska gälla enligt de ekonomiska riktlinjer som
beslutades vid samma tillfälle.
De ekonomiska riktlinjerna ska grunda sig på god ekonomisk hushållning över tid. I budgetsammanhang innebär
det att innevarande år och kommande budget och planperiod ska resultatet uppgå till minst 1,5 procent av
skatteintäkterna (sammanlagt en period om fem år). I riktlinjerna ingår även möjligheten att använda en
resultatutjämningsreserv som kan täcka underskott vid en eventuell framtida lågkonjunktur.
Kommunfullmäktige kompletterade 2020 de ekonomiska målen med att höja gränsen för avsättning till
resultatutjämningsreserven från 15 mkr till 35 mkr.
Nedan följer en sammanfattning av de beslutade ekonomiska målen.

Kommunen
Årlig avsättning till resultatutjämningsreserv ska ske tills den uppgår till 35 mkr.
Kommentar: Målet är uppnått, under 2020 ökades avsättningen med 20 mkr till 35 mkr.
Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje år öka för perioden.
Kommentar: Målet är uppnått då kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden ökade med
7,9 procentenheter till 30,4 procent.
Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna Med
skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Kommentar: Målet är uppnått för 2020 och budget 2021 samt plan 2022–2024 följer de ekonomiska riktlinjerna. År
2020 uppgick resultatet till 6,7 procent av skatteintäkterna.
Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp några nya lån.
Kommentar: Målet uppnått då kommunen inte tagit upp några nya lån under året.

Bolagen
Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultat före avskrivningar / fastigheternas värde) ska under perioden
uppgå till minst 5 procent.
Kommentar: Målet uppnått, nyckeltalet uppgår till 9,8 procent
Orsa Vatten och Avfall AB ska över tid generera ett positivt resultat så att inte det egna kapitalet urholkas.
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Kommunfullmäktige
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

Kommunfullmäktige

300

395

95

343

313

Kommunalt partistöd

357

377

20

377

336

Revision

649

750

101

630

680

–1

73

79

231

542

469

Valnämnd

1

Överförmyndare

436

God man och förvaltare
Summa

667

391

399

8

392

681

2 134

2 588

454

2 357

2 558

481

147

2019

2018

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

Politisk verksamhet

7 604

8 686

1 082

8 831

6 231

varav Medel till KS förfogande

4 837

5 800

963

5 671

3 668

Kommunchef

8 896

8 395

– 501

8 394

1 394

Ekonomi

4 466

4 704

238

4 570

Personal

2 819

2 876

57

2 346

Löneservice

1 543

1 426

– 117

1 435

Kommunikation

1 992

2 458

466

1 917

27 320

28 545

1 225

Summa
Budgetavvikelse

27 493

7 625

– 1 442

1 575

Kommunen har ett historiskt högt ekonomiskt resultat som till stor del består på statsbidrag med anledning av
Covid-19. Samtidigt har verksamheterna trots ansträngt läge förmått att i det stora hela hålla sina ramar.
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Utskott för Strategi
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)
Utfall
Utskott för Strategi

Budget

1

2019

2018

Avvikelse

Utfall

Utfall

–1

1

6

VO chef Service o Utveckling

3 140

2 526

– 614

2 383

2 608

Gemensamt stöd

6 026

6 507

481

5 963

8 084

Administrativt stöd

4 493

4 810

317

4 372

4 163

Utredning och utveckling

1 923

2 195

272

2 741

2 137

Kostenhet

2 413

3 829

1 416

3 586

3 602

Ekonomi

0

4 343

Personal

0

2 737

Löneservice

0

Summa

17 996

Budgetavvikelse

19 867

1 871

1 335
19 046

29 015

– 416

– 1 083

Verksamheten har under året arbetat mycket med att komma till rätta med många års underskott. Kosten har
tillsammans med chefer inom främst omsorgen förbättrat rutiner kring livsmedelsbeställningar och man har följt
upp valet av varor där det är möjligt att spara pengar. Arbetsledare inom kosten har också förbättrat rutiner kring
beställningar inom skolan. Ett arbete kring matsvinn pågår ständigt. Mat ska inte slängas!
Detta arbete kommer att fortsätta och kommer att fokuseras på lärandes verksamhetsområde under 2021.

Service och utveckling har också haft två tjänster som inte direkt blivit tillsatta och detta har också bidragit till ett
överskott.
Minusposterna inom verksamheten är oväntade utgifter för uppdateringar av system, kostnader som inte är
budgeterade. Service och utveckling ser med oro på att sådana kostnader kan öka framöver. Vi måste ha bra
avtal och kontrollåtgärder under året för att minimera dessa utgifter.
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Utskott för Samhälle
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

66

70

4

66

76

VO chef Samhälle

1 973

1 934

– 39

2 384

2 307

Näringsliv

2 242

3 907

1 665

3 737

3 607

Integration

– 336

– 900

– 564

– 5 033

– 3 354

Utskott för Samhälle

Arbetsmarknad

6 083

4 928

– 1 155

6 138

4 449

13 644

15 584

1 940

16 823

16 737

Skog och mark

– 410

563

973

579

662

Fastighet

2 015

1 449

– 566

1 510

1 447

Infrastruktur

Kultur och bibliotek
Fritid

6 136

6 897

761

6 894

7 166

10 490

10 082

– 408

10 288

10 265

Räddningstjänst

0

Summa Totalt

41 903

44 514

2 611

Budgetavvikelse

6 424
43 386

49 786

– 582

1 050

Samhälle har sammantaget ett positivt resultat för 2020. Det har varit en snöfattig vinter och därmed lägre
kostnader. Flertalet driftsåtgärder har genomförts inom projektet "Lyfta Orsa" och aktiviteter för ett starkare
företagsklimat har till stor del finansierats via "Buchtmedel" från Tillväxtverket.
Avvikelser AME gäller dels lån av personal till fritid, dels minskad försäljning i Returbutiken på grund av Covid19.Detta är en engångsavvikelse som varit med i beräkningen under året.
Till det positiva resultatet för infrastruktur bidrar
redovisningsprinciper och ökat antal anslutningsavgifter.

stadsnätet

med

stor

del

på

grund

av

ändrade

Utskott för Lärande
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

Utskott för Lärande
Musikskola

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

88

160

72

131

241

4 596

4 662

66

4 464

4 362

Förskola

32 527

33 105

578

33 261

30 520

Grundskola/fritids

78 950

76 442

– 2 508

78 840

75 805

1 421

1 480

59

1 674

1 936

39 496

42 575

3 079

42 530

37 783

4 587

4 138

Grundsär
Gymnasieskola
Insatser barn o unga

75

Administration

5 298

Ej fördelade medel
S:a utbildningsverksamhet

– 75
5 374

100

1 531

1 431

300

17

162 551

165 329

2 778

165 787

154 802

0

– 373

2 778

165 414

154 802

– 5 124

2 448

Flyktingmottagning
Summa totalt

162 551

Budgetavvikelse
36

76

165 329
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Utskottet för Lärande prognostiserar för helåret ett överskott i driften på verksamheten. Det överskottet kommer
från gymnasiet och beror troligen på det faktum att få elever från Orsa går på introduktionsprogrammen.
Anledningen till det är i sin tur att så många elever från Orsa går ut grundskolan med godkända betyg.
För- och grundskolan i Orsa prognostiseras att gå med underskott. Det underskott som Orsas för- och
grundskolor står för kan dels härledas till elevers särskilda behov i verksamheterna och dels till ett stort behov av
platser i förskolorna.

Utskott för Omsorg
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)
Utfall
Utskott för Omsorg

Budget

Avvikelse

2019

2018

Utfall

Utfall

79

250

171

98

316

808

1 078

270

1 000

992

HS-enheten

14 338

13 761

– 577

14 025

12 199

Äldreomsorg

74 661

74 560

– 101

70 353

67 492

Färdtjänst

Socialpsykiatri

2 176

2 457

281

2 034

2 292

LSS

28 001

27 464

– 537

26 054

23 802

Individ och familjeomsorg

10 733

8 398

– 2 335

12 352

10 117

3 368

3 250

– 118

2 964

2 815

Insatser vuxna
Insatser barn och ungdom

5 474

6 518

1 044

4 537

3 635

Ekonomiskt bistånd

7 014

7 184

170

8 960

7 919

Familjerätt/familjerådgivning

1 468

1 465

–3

1 412

1 758

Flyktingmottagning

– 1 319

– 500

819

– 3 550

– 1 285

Administration

14 456

14 699

243

14 770

12 829

– 25

– 25

0

0

160 559

– 698

155 009

144 881

178

– 53

289

– 520

154 956

145 170

948

4 587

Ej fördelade medel
Summa verksamhet

161 257

Projekt

– 178

Summa totalt

161 079

Budgetavvikelse

160 559

Omsorgen gör ett mindre underskott för 2020. Huvudförklaringen till detta är pandemisituationen. Det har dels
krävts mer personal (vikarier), dels krävts mer skyddsutrustning än tidigare. Den utrustningen har dessutom
många gånger varit en bristvara över hela världen vilket har påverkat inköpspriserna kraftigt åt det dyrare hållet.
Därtill har vi som en lärdom av Covid-19 tidigt beslutat oss för att bygga upp ett större lager av skyddsutrustning
än tidigare. Numera vill vi ha tillräckligt med material för att klara tio veckors förbrukning, i stället för bara någon
enstaka veckas lagerhållning och det innebär en ökad engångskostnad under perioden.

Det är dock glädjande att se att Individ och familjeomsorgen, IFO visar upp ett bättre resultat än föregående år
vilket huvudsakligen beror på två saker. Dels har trenden med ökande försörjningsstöd brutits under första delen
av året, dels har vi inte alls behövt ta in konsulthjälp i samma utsträckning som tidigare.
Ekonomin har varit ovanligt svårprognostiserad under året - det har både som redan nämnts dykt upp ett flertal
oväntade utgifter pga. den extraordinära situationen och det har samtidigt kommit ett flertal statliga stöd, både för
pandemin och annat. Framför allt stöden för merkostnader kopplade till pandemin har krävt särskilt
ansökningsförfarande varefter det fattats tilldelningsbeslut. I skrivande stund återstår fortfarande ett antal
frågetecken kring hur dessa kommer utfalla.
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Miljönämnd
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

148

138

– 10

159

59

7

2

–5

19

0

Adm miljö och hälsa

920

872

– 48

953

899

Livsmedel

161

174

13

201

177

Miljötillsyn

433

329

– 104

409

425

Kalkning

115

137

22

99

140

Miljönämnd
Energirådgivning

Naturvård
Summa

176

219

43

249

249

1 960

1 871

– 89

2 089

1 949

– 196

– 173

Budgetavvikelse

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

Byggnadsnämnd
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
2020

Verksamhet (tkr)

2019

2018

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Utfall

Byggnadsnämnden

115

157

42

155

141

Stadsbyggnad adm

1 126

1 123

–3

1 244

1 221

Bygglov

728

634

– 94

741

810

Planer

690

773

83

433

578

0

172

224

970

115

812

738

577

350

– 227

537

693

4 091

4 007

– 84

4 094

4 405

23

– 378

Översiktsplan
Karta, Mät, GIS

855

Bostadsanpassning
Summa
Budgetavvikelse

Underskottet beror av att Bostadsanpassningen har utbetalat mer än budgeterat under året.
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Balanskravsutredning 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen

30 691

-

Samtliga realisationsvinster

– 695

+

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

=

Årets balanskravsresultat

0
809
– 147
0
30 658
– 20 000
0
10 658

Kommunen har inga tidigare 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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Arbetskraft
Tillsvidareanställda
Antalet tillsvidareanställda på Orsa kommun den 31 december 2020 var 485 personer, vilket är en ökning från
december 2019 då vi var 467 personer anställda. Ökningen återfinns främst inom verksamhetsområdena Lärande
och Omsorg. Övriga verksamheter är oförändrade. Totalt antal tillsvidareanställda i Orsa kommunkoncern den
31 december 2020 var 653.

Antal tillsvidareanställda på Orsa kommun per 31 dec 2020

Total arbetskraft och genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den totala arbetskraften på Orsa kommun har minskat från 516 till 504 årsarbetare. Av dessa är 54 årsarbetare
timavlönad personal. Minskningen återfinns främst på Lärande där förklaringen kan vara att man varit återhållsam
med att ta in vikarier under covid-19 pandemin. En minskning har också skett på Arbetsmarknadsenheten inom
verksamheten Samhälle där man förändrat sitt arbetssätt från att kommunen själv sysselsätter deltagarna till att
man slussar ut deltagare till företag i kommunen. Inom omsorgen kan man se en liten ökning av antal
årsarbetare, vilket kan bero på att man tagit in extra personal under pandemin.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställda i Orsa kommun ligger nu på
90 procent, vilket är en procent lägre än 2019 och på samma nivå som 2018. I kommunkoncernen uppgick 2020
antalet årsarbetare till 636.
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Medelålder och åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställda på kommunen är 48 år för kvinnor och 47 år för män. Totalt är
genomsnittsåldern knappt 48 år. I hela kommunkoncernen är medelåldern också 48 år.
103 tillsvidareanställda på Orsa kommun hade under 2020 fyllt 60 år eller mer. Det motsvarar 21 procent och är
en ökning med 18 personer jämfört med 2019.

Åldersfördelning tillsvidareanställda på Orsa kommun

Könsfördelning
Andelen tillsvidareanställda män i kommunen ligger på drygt 18 procent, vilket är oförändrat från 2019. Bland
våra långtidsvikarier är dock andelen män hela 30 procent.

Medellön
År

Kvinnor

Män

2020

30 280

30 973

2019

29 862

30 878

2018

29 343

31 106

Lön och personalkostnader
Den genomsnittliga lönen för månadsavlönade per den 31 december 2020 var för anställda på Orsa kommun
30 413 kronor, vilket är en ökning på knappt 400 kronor. Den relativt begränsade löneökningen beror på att
anställda anslutna till fackförbundet Kommunal inte fått sin löneökning för 2020, då vi kommit överens om ett
tvåårsavtal som utbetalas 2021. 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 per 31 december 2020
28 093 kronor.
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Personalkostnaden inklusive förtroendevaldas arvoden utgör den största delen av kommunens kostnader. År 2020
uppgick de till 57 procent av verksamhetens kostnader eller 287 mkr (285 mkr 2019). Av dessa utgjorde 205 mkr
lön (204 mkr 2019).

Avgångar – pension, egen begäran
36 personer avslutade sin anställning i Orsa kommun under 2020, varav 13 personer avgick med pension. Det är
betydligt färre avgångar än året innan då hela 57 personer avslutade sin anställning på egen begäran, varav
24 medarbetare avgick med pension.
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 efterlevandepension.
Kommunens pensionskostnader för anställda bokfördes till cirka 27,5 mkr. År 2019 var kostnaden 22,2 mkr. År
2020 ökade alltså pensionskostnaderna kraftigt jämfört med tidigare prognos och det kan till största delen
förklaras av högre pensionsavsättning, delvis på grund av nyanställd personal i kommunen. Enligt prognos från
Skandikon beräknas kostnaden för 2025 uppgå till 26,0 mkr inklusive löneskatt.
Personalomsättningen bland tillsvidareanställda i kommunen låg under 2020 på totalt 8,6 %, vilket är betydligt
lägre än 2019 då omsättningen var på 13,8 %. Minskningen är jämnt fördelat över hela kommunen.
Kommunledningen med sina 17 medarbetare hade två avgångar vilket resulterar i en hög procentsats.

Personalomsättning på Orsa kommun

Ohälsotal
Ohälsotal är ett nyckeltal som beskriver andelen sjukskriven tid av disponibel arbetstid. Ohälsotalet för personal
inom Orsa kommun var 8,2 % och det innebär en ökning jämfört med 2019 då vi hade ett ohälsotal på 6,3 %.
Resultatet speglar med säkerhet situationen med samhällsspridning av covid-19 som inneburit att man även vid
lindrigare förkylningssymtom tvingats stanna hemma med sjukskrivning.
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Ohälsotal i procent, fördelat på kön
Orsa kommun
Kön

2020

2019

2018

Kvinnor

8,5

6,7

7,3

Män

7,0

4,9

4,9

Totalt

8,2

6,3

6,7

2020

2019

2018

0-29

8,3

5,5

5,9

30-49

7,7

6,1

7,0

50-99

8,6

6,8

6,7

Totalt

8,2

6,3

6,7

2020

2019

2018

26,0

29,8

39,1

Ohälsotal i procent, fördelat på ålder
Orsa kommun

Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar, procent
Orsa kommun

Tittar vi på hela Orsa kommunkoncern så är ohälsotalet 8,1 %. En ökning från föregående år med 2 %.

Ohälsotal i procent, fördelat på kön
Orsa kommunkoncern
Kön

2020

2019

2018

Kvinnor

8,9

6,9

7,2

Män

6,2

4,3

4,0

Totalt

8,1

6,1

6,2

2020

2019

2018

0-29

8,2

5,7

5,7

30-49

7,6

5,6

6,4

Ohälsotal i procent, fördelat på ålder
Orsa kommunkoncern

50-99

8,5

6,6

6,1

Totalt

8,1

6,1

6,2

2020

2019

2018

24,9

30,6

38,1

Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar, procent
Orsa kommunkoncern
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Ekonomi
Även om det kan kännas som upprepningar så är den största osäkerhetsfaktorn på kort sikt hur pandemin
utvecklas. När kan vi återgå till ett normalt liv igen? Kommer vi kunna återgå till det liv som gällde före pandemin?
Vad betyder detta för den framtida ekonomin? Även om vi gör prognoser, långsiktiga planer, har krisövningsplaner
för olika framtida skeenden och så vidare så har det senaste året visat att det är svårt att förutspå framtiden.
Det vi vet är att den äldre befolkningen kommer att öka mer än under senare år och vi har stora framtida
investeringsbehov. Det vi hoppas, men inte vet, är att den fortsatta digitaliseringen skall underlätta den
omställning i arbetssätt som kommer att bli nödvändig.
Även om logiken i aktiebörserna tyder på att vi går mot ljusare tider så vet ingen idag om vi hamnar i ännu en
covid-19 våg och vad det kommer innebära sett ur ett ekonomiskt makroperspektiv. Därmed inte sagt att vi inte
ska planera för framtiden även vad gäller vår ekonomi då vi ändå tror oss veta vilka största ekonomiska
utmaningar vi står inför: demografiutvecklingen och investeringsbehovet. Kommunkoncernen har stora
investeringar framför sig i och med byggande av äldreboendet Slipstenen, ny VA-plan och behov inom de
kommunala bolagen. Dessa utmaningar har behandlats i tidigare avsnitt i förvaltningsberättelsen.

Näringslivsklimatet
Arbetet med främjande myndighetsutövning fortskrider, det ska vara lätt för företag att göra rätt och ambitionerna
är att Orsa ska vara topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Handläggningsprocesserna ska
effektiviseras och service och bemötande ska ytterligare förbättras. Den beslutade Näringslivsstrategin
2021–2022 visar på ett tydligare gemensamt ansvar i kommunen. Näringslivsrådet som startades under 2020 blir
fortsatt en viktig del i det strategiska arbetet.

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd
Underlag för att kunna ta beslut om en gemensam miljö- och byggnadsnämnd kommer att presenteras tidigt under
2021. Det är en stor omorganisation både på politisk och tjänstemannanivå. En ny förvaltningschef börjar under
första halvåret av 2021 och förberedelser för att få en gemensam organisation kommer att intensifieras.

Heltid som norm
Heltid som norm, det vill säga att heltidsarbete ska vara det normala vid anställning i kommunen, behöver
konkretiseras och genomföras med en tydlig tidsplan.

Ny kursplan för grundskolan
I augusti 2021 börjar nya kursplaner att gälla för grundskolan. Ändringarna gentemot de förra kursplanerna är
stora och ett implementeringsarbete har påbörjats inom skolorna och kommer att intensifieras under vårterminen.

Moderna skollokaler
Utskottet för lärande har gett i uppdrag att utreda vad som skulle krävas för att Orsas fyra skolor ska få moderna
lokaler. Orsa Lokaler AB, OLAB, har fått i uppdrag att ge en kostnadsindikation för att bygga till grupprum på
Digerbergets- och Kyrkbyns skolor, bygga ut matsalarna på Bergetskolan och Digerbergets skola, samt bygga om
hemkunskaps- och träslöjdsalen på Orsaskolan.

44

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-7 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-04-12 - Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

Verksamhetssamordning och kvalitetsarbete
Under 2021 fortsätter arbetet med ökad samordning mellan verksamheterna inom Samhälle. Det är även en
förutsättning för att framåt klara de ekonomiska utmaningarna. Verksamheterna följs upp med fokus på rätt
prioriteringar för att nå våra mål och budget.
Omsorgen kommer att fortsätta att sätta särskilt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet, för att fortsätta den
utveckling som hittills gett positiva resultat.

Infrastruktur
Infrastrukturenheten fortsätter stadsnätsutbyggnaden mot målet 98 % 2025. Mark och exploatering prioriterar
färdigställande av Styversbacken etapp 2 och övriga exploateringsprojekt samt försäljning av befintliga tomter för
en ökad bostadsförsörjning.

Integration
En plan för ökad integration i Orsa är ett politiskt uppdrag och arbetas fram i samverkan både internt och externt
med våra medborgare.

Kontaktcenter
Under 2021 förväntas ett Kontaktcenter etableras. Detta bör leda till betydligt kortare svarstider och på andra sätt
förbättra servicen till kommuninvånare och andra som söker kontakt med kommunen. De kommer också att
avlasta handläggare från en hel del ärendehantering.

Kompetensförsörjning
Under året fortsätter arbetet med att omarbeta den gamla kompetensförsörjningsstrategin som gäller till och med
2022. Arbetet sker i samarbete med Mora och Älvdalen.
Kompetensförsörjningen är ett prioriterat område i Näringslivstrategin. Samarbetet skola/näringsliv för
grundskolan stärks ytterligare och nu initieras även samverkan med Mora Gymnasium och deras möjligheter att
erbjuda utbildningar efter företagens behov.

Gemensamma nämnder och verksamheter
Gemensam servicenämnd lön
De senaste två åren har tekniklyftet av HR-systemet stått i fokus. Systemen har integrerats och blivit
webbaserade. Målet är att få ett framtidsanpassat och säkert HR/löne-system som även är användarvänligt för
chefer att arbeta i och för medarbetare att själv rapportera i.
Löneservice ingår från och med december 2020 i det större kommunövergripande förvaltningsobjektet Styra och
administrera internt. Objektets prioriterade mål där Löneservice har en viktig roll är:
digitalisering av anställningsprocessen
flytta kvarvarande delar i systemen från klient till webbmiljö
mobilanpassat gränssnitt för Löneportalen
fler digitala möjligheter till lönerapportering
automatisering av manuella, återkommande och regelmässiga processer
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Gemensam servicenämnd IT
De närmsta åren kommer digitaliseringen och e-tjänsteutvecklingen att öka explosionsartat i Mora, Orsa och
Älvdalen. Pandemin gav en rejäl skjuts framåt när det gäller digitalisering. En mix mellan att vara på kontoret och
jobba hemifrån kommer sannolikt att vara den nya normen. Viktigt är att servicen till medborgarna inte får
äventyras, men även här kommer digitalisering och e-tjänster vara en viktig del i ökad service till medborgarna.
Den utmaning som IT står för är kompetensväxlingen från "På golvet-tekniker" till utvecklingstekniker. Vi kommer
inte att ersätta pensionsavgång under 2021 med likvärdig kompetens utan siktar på att anställa tekniker med den
nya kompetensen.
Samverkan och samarbete mellan alla dalakommuner kommer att öka och bli bättre både inom projekt och inom
delning av resurser och kompetens.

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning
Med anledning av genomförda åtgärder för att minska smittspridning har ett antal nya IT-stöd varit nödvändiga att
införa, detta utöver andra nödvändiga nya eller ändrade system och stöd. Verksamheten har kunnat anpassa sig
väl till detta och implementering har fungerat bra, men man uttrycker nu en tydlig tekniktrötthet och behov av
återhämtning inom området, vilket kommer att påverka verksamhetens möjlighet till fortsatt digitalisering under
2021.

Gemensam gymnasienämnd
Utbildningsdepartementet arbetar med en utredning gällande landets Riksidrottsgymnasier, RIG, och Nationell
idrottsutbildning, NIU, som är helt avgörande för hur idrottsgymnasiets utveckling kommer att se ut på Mora
gymnasium. Gymnasienämnden har fått i uppdrag att svara på promemorian.
På Mora gymnasium är en relativt hög andel lärare behöriga men kompetensbristen kommer att göra sig gällande
även här. Nämnden behöver vara i framkant vad gäller god arbetsmiljö för att behålla nuvarande lärare och
attrahera nya lärare.
En utmaning är det växande antal elever som inte är behöriga till nationellt program på Mora gymnasium.
Gymnasienämnden behöver säkerställa att det finns platser på de nationella programmen för elever som går
yrkesintroduktion eller programinriktat val. Detta är en utmaning då flera av programmen på Mora gymnasium är
fyllda av behöriga elever.
Antalet elever ökar till gymnasiet de närmaste fem åren. Utmaningen är att det saknas tillräckligt med
ändamålsenliga lokaler för att möta fler elever. Gymnasiet har även behov av att få till bygg- och
anläggningslokaler för att möjliggöra en flytt av andra verksamheter.
Gymnasienämnden kommer fortsatt att påverkas av pandemin och hur undervisningen kan bedrivas under 2021
på Mora gymnasium kommer att ha betydelse för måluppfyllelsen. Fjärrundervisningen har skapat många nya
möjligheter både vad gäller organisation, didaktik och digitalisering vilket gymnasienämnden behöver arbeta
vidare med under 2021.
Att hitta tillräckligt med APL-platser, platser för arbetsplatsförlagd utbildning, är en utmaning. Många konkurrerar
om dessa, både inom kommun och privata företag.
Under 2021 ska nya kurs- och ämnesplaner för gymnasiet implementeras. Utredningen av idrottsgymnasiets
verksamheter kommer att presenteras under 2021. Under våren 2021 inleds en dialog med SF,
Specialidrottsförbunden.
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Överförmyndare i samverkan
Även om ärendeutvecklingen inte ökar i någon större mängd så ändrar sig ärendena i sin komplexitet hela tiden.
Ärendena idag ställer mycket högre krav på både ställföreträdaren i uppdraget och tjänstemannen i
handläggningen.
Vi väntar med stort intresse på Ställföreträdarutredningen som enligt sista besked ska redovisas den 23 april
2021.

Språktolknämnd
Flyktingströmmar och covid-19-påverkan är mycket svåra att beräkna. 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
Verksamheten har att
investeringskostnader.

se

fram

emot

lönekostnadsökningar,

ökade

utbildningskostnader

samt

ökade

Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att
upprätthålla en ändamålsenlig och modern vagnpark. Planen bedöms vara klar under 2021.
Personalomsättningen är hög för RIB-brandmän, räddningstjänstpersonal i beredskap. För riket som helhet är
personalomsättningen för RIB-brandmän cirka 10 % per år. Det skulle ge förbundet ett utbildningsbehov om cirka
20 brandmän per år. Vi ser fortsatt en rekryteringsproblematik gällande RIB-personal på mindre orter.

Bolagen
Orsabostäder AB
Orsabostäder AB har ett stort underhållsbehov på sina fastigheter under många år framöver. För att klara
ekonomin och se till att våra hyresgäster kan bo kvar måste bolaget arbeta med långsiktiga underhållsplaner och
en hållbar förvaltning.
Orsas bostadsutveckling kommer också att påverka bolaget beroende på hur marknaden blir. Ingen avmattning,
men inte heller någon ökning av efterfrågan av hyresrätter, utan en ganska stabil och jämn efterfrågan förväntas.

Orsa lokaler AB
Projektet med det nya särskilda boendet kommer ta kraft och tid från förvaltningen vilket gör att Orsa lokaler
måste hitta effektivitet i det framtida arbetet. Projektet beräknas vara klart under 2024.
Då ekonomin blir ansträngd för kommunen påverkar det även bolaget, samtidigt som underhållsbehovet på
bolagets fastigheter är stort.
Verksamheterna har också önskemål kring deras utveckling som man måste ta hänsyn till, vilket kräver en bra
dialog mellan alla instanser. Den lokalförsörjningsplan som håller på att tas fram gemensamt kommer bli ett bra
styrdokument för framtida planeringar.
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Orsa vatten & avfall AB
Investeringsbehovet för perioden 2021 till 2024 uppgår till ca 168 mkr varav ca 78 mkr utgör överföringsledningar
till och från Grönklitt, utbyggnad i Bunk avloppsreningsverk och där ca 28 mkr är kostnader från VA-plan. Ändras
eller upphävs tidigare fattade kommunala beslut har det stor inverkan på investeringsbehovet. Generellt
finansieras investeringarna genom lån.
VA försörjningen i Orsa kommun är ovanlig då här finns flera stora vattenledningsföreningar och
gemensamhetsanläggningar. Det innebär både utmaningar och möjligheter att lösa allmän VA försörjning på det
viset. Orsa kommun planerar att även i framtiden ha ett nära samarbete med vattenledningsföreningar och låta
dem vara en del av kommunens strategi för VA försörjning.
Arbetet med Orsa kommuns avfallsplan fortgår. Avfallsplanen är kommunens strategiska dokument och ett krav
enligt miljöbanken.
En förändring i insamlingssystemen kommer troligtvis att ske då insamling av förpackningar kommer att utföras
bostadsnära inom några år. Det kommer sannolikt att påverka även insamlingen av mat- och restavfall.
2023 kommer Sveriges kommuner att bli ansvariga för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte har
producerats i en yrkesmässig verksamhet. Idag tar vi emot en mindre mängd men från och med då kan vi inte
neka större mängder. Detta kommer att belasta taxekollektivet.
Sveriges kommuner kommer att få ansvar för att samla in returpapper år 2022 vilket kommer leda till ökade
kostnader för avfallskollektivet.

Nodava
Arbetet med att stärka bolagets identitet fortsätter. Trots rådande omständigheter, där medarbetarna inte kan
samlas i stora grupper, ska de nya strategiska målen och värdegrunden, som alla var med och tog fram,
förankras. Nodavas varumärkesplattsform tar form och värdegrunden ska bäras av alla medarbetare i sitt dagliga
arbete och i varje kontakt med andra.
Kompetens ska finnas för att klara de allt högre krav som ställs i bolaget idag och många år framåt. Bolaget ska
skapa mervärde för ägarna så att de får valuta för sina pengar.
Nodava fortsätter arbetet för ett hållbart liv. Rese- och fordonspolicyn ska främja ett miljömedvetet resande.
Digitaliseringsarbetet liksom nya arbetssätt och nya sätt att tänka i syfte att utveckla Nodava och alla anställda
fortsätter.
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Belopp i tkr

2020
Utfall
Utfall
Intäkter Kostnader

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

1

2019

Budget
Budget Avvikelse
Intäkter Kostnader
Netto

– 2 135

0

– 2 588

454

Utfall
Netto

Utfall
Netto

– 2 134

– 2 357

2 918

– 30 238

1 947

– 30 492

1 225

– 27 320

– 27 493

Utskott för Strategi

12 863

– 30 859

12 381

– 32 248

1 871

– 17 996

– 19 045

Utskott för Samhälle

24 538

– 66 441

19 244

– 63 758

2 611

– 41 903

– 43 387

Utskott för Lärande

19 895

– 182 446

16 231

– 181 560

2 778

– 162 551

– 165 414

Utskott för Omsorg

32 183

– 193 262

23 255

– 183 814

– 520

– 161 079

– 154 956

Miljönämnd

12 873

– 14 833

12 775

– 14 646

– 89

– 1 960

– 2 089

1 370

– 5 461

1 850

– 5 857

– 84

– 4 091

– 4 094

Summa styrelse/ nämnder

106 641

– 525 675

87 683

– 514 963

8 246

– 419 034

– 418 835

Finansiering

540 738

– 91 013

535 902

– 95 993

9 816

449 725

427 892

Summa

647 379

– 616 688

623 585

– 610 956

18 062

30 691

9 056

Byggnadsnämnd

Kommentar: Inga tilläggsanslag har tilldelats under året.
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(tkr)

2020
Anslag Ombudgeterat

Kommunstyrelse
Utskott för Strategi

0

900

2019

Tilläggsanslag

Totalt
anslag

0

900

Utfall Avvikelse

156

744

Utfall

0

0

0

0

0

0

0

561

Utskott för Samhälle

14 900

10 900

0

25 800

19 449

6 351

26 737

Utskott för Lärande

2 000

0

0

2 000

2 584

– 584

1 783

Utskott för Omsorg

1 300

800

0

2 100

1 412

688

785

Miljönämnd
Exploateringsfastighet
Summa

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

23

977

0

19 200

12 600

0

31 800

23 624

8 176

29 866

Kommentar: 2020-12-31 pågick följande
större projekt
(tkr)

Totalt Upparb
anslag
utgift

Stadsnät

61 901 108 102

Exploatering Lisselhed

23 560

4 279

6 700

8 545

Samförläggning VA och vägbelysning
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(tkr)

Kommunen

Koncernen

Not

2020

2019

2020

2019

Verksamhetens intäkter

1

91 787

90 273

174 450

191 442

Verksamhetens kostnader

2

– 503 174

– 501 569

– 547 775

– 567 332

Avskrivningar

3

– 13 563

– 12 554

– 36 094

– 33 926

– 424 950

– 423 850

– 409 419

– 409 816

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

293 717

294 815

293 717

294 815

Generella statsbidrag och utjämning

5

162 189

137 328

162 189

137 328

30 956

8 293

46 487

22 327

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

803

1 507

508

439

Finansiella kostnader

7

– 1 068

– 744

– 5 632

– 5 347

Resultat före extraordinära poster

30 691

9 056

41 363

17 419

Extraordinära poster

0

0

0

0

Uppskjuten skatt

–

–

– 1 023

– 1 697

30 691

9 056

40 340

15 722

Årets resultat
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(tkr)

Kommunen

Koncernen

2020

2019

2020

2019

– 13 563

– 12 554

– 36 094

– 33 926

3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar.
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärde. Den procentuella avskrivningen per år
uppgår till
Imateriella anläggningstillgångar 20 %, Inventarier 10-33 %,
Byggnader 2-10 % i kommunen och 1-10 % i koncernen.
Årets avskrivningar
4 Skatteintäkter
Egna skatteintäkter

293 717

294 815

293 717

294 815

Preliminära skatteinbetalningar

300 351

297 618

300 351

297 618

Prognos för slutavräkning

– 6 634

– 2 803

– 6 634

– 2 803

Summa

293 717

294 815

293 717

294 815

132 121

117 195

132 121

117 195

– 2 997

– 2 672

– 2 997

– 2 672

Kommunal fastighetsavgift

17 764

17 063

17 764

17 063

Generella bidrag från staten

15 301

5 742

15 301

5 742

162 189

137 328

162 189

137 328

0

6

0

6

121

206

121

226

0

0

0

0

5 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
LSS utjämning

Summa
6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier
Ränteintäkter bank
Oreälvens kraft
Vinst vid försäljning av aktier

0

0

0

0

57

45

87

45

Borgensavgifter

326

1 071

0

0

Övriga finansiella intäkter

299

179

300

162

Summa

803

1 507

508

439

Räntor på lån

0

0

– 4 564

– 4 605

Övriga räntekostnader

0

0

– 326

0

– 131

– 125

– 131

– 128

–3

–6

–3

–6

– 633

– 601

– 307

– 601

0

0

0

0

– 276

0

– 276

0

Övriga ränteintäkter

7 Finansiella kostnader

Bankavgifter
Dröjsmålsräntor
Ränta på pensionsmedel
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar
Övriga finanasiella kostnader
Summa

53

– 25

– 12

– 25

–7

– 1 068

– 744

– 5 632

– 5 347

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-7 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-04-12 - Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

(tkr)

Kommunen

8 Investering i finansiella tillgångar
Aktieägartillskott Oreälvens kraft
Värdereglering finansiella tillgångar
Summa
9 Nyupptagna lån
Nyupptagna lån koncern Orsa Vatten & Avfall AB
Nyupptagna lån koncern Orsa V & A AB
Summa
10 Långfristiga fordringar
Kommuninvest förlagslån återbetalning
Lån till Orsa SK multiskidbana
Andra långfristiga fordringar
Summa

64

Koncernen

2020

2019

2020

2019

– 140
–2
– 142

0
– 34
– 34

– 140
–2
– 142

0
– 34
– 34

0
0
0

0
0
0

25 000
0
25 000

0
20 000
20 000

1000
400
0
1 400

0
– 5 000
0
– 5 000

1 000
400
– 20
1 380

0
– 5 000
1 170
– 3 830
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I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas budgeterade respektive redovisade kostnader och
intäkter. Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftsredovisningen sedan dessa summor har
justerats med bland annat interna poster.
Investeringsredovisningens uppgift är att visa hur investeringsutgifterna under året har fördelat sig på olika
verksamhetsområden.
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader och visar hur årets resultat samt förändringen av eget kapital
har uppkommit. Förändringen kan också erhållas genom att jämföra eget kapital mellan två redovisningsår. År
2020 är dock förändringen 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.
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.
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 kortfristiga skulder beroende på löptid. Eget kapital är differensen
mellan tillgångar och skulder.
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Kommunen följer Kommunal bokförings- och redovisningslag samt de rekommendationer som Rådet för
kommunal redovisning utfärdat vad gäller redovisningen. Undantaget är redovisning 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)
-med förfall inom 1 år
-med förfall inom 1–5 år

2020

2019

957

1 103

1 333

944

0

0

-med förfall senare än 5 år

Det totala finansiella leasingbeloppet bedöms vara mycket lågt i förhållande till totala balansomslutningen
(ca 0,5%) och skulle sannolikt 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 2020 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2019 samt en preliminär slutavräkning för år
2020. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s)
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.
Avsättningar och ansvarsförbindelser redovisas enligt RKR R9.
Pensionsskulden har beräknats av Skandikon enligt RKR´s rekommendation R10. Pensionsåtaganden som
intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Semesterlöneskulden avser intjänade men ej uttagna semesterdagar. Skuld för okompenserad övertid har också
beräknats och bokförts per sista december.
Tillsammans med skuld till timanställda mm för arbete som utförts i december 2020 och upplupen
arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden och skuld för okompenserad övertid som en kortfristig skuld.
Kommunen följer RKR R4 för redovisning av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgång bedöms en
tillgång vara när anskaffningsvärdet uppgår till ett basbelopp (för närvarande 47,3 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 varaktigt förändrats görs en justering av det bokförda värdet. För tillgångar i form
av konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Internräntan har beräknats med 1,5% på tillgångarnas
bokförda värde enligt SKR´s rekommendation.

66

45 Årsredovisning 2020 - OK KS 2021/00062-7 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-04-12 - Årsredovisning 2020 : Orsa arsredovisning 2020 pdf

Komponentindelning av materiella anläggningstillgångar har införts från 2014 för befintliga tillgångar. För
investeringar i nya anläggningar tillämpas komponentindelning och en komponent definieras som en utgift som är
relativt stor i relation till den totala investeringen och bedöms ha en avvikande avskrivningstid. Årligen görs en
bedömning av kvarvarande objekt i anläggningsreskontran om det finns något nedskrivningsbehov utifrån att
anläggningen inte längre används, alternativt nyttjas, som det var tänkt från början.
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 skulder följer RKR R7.
Vissa aktier klassificeras som kortfristig placering då syftet med innehavet är avyttring för att lösa framtida
pensioner. Kostnadsräntor som hör till redovisningsperioden har skuldbokförts och belastat periodens resultat.
Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar från och med 2009.
Osäkra fordringar, det vill säga kundfordringar äldre än 6 månader, har värdereglerats.
Kommunen följer i allt
investeringsredovisning.

väsentligt

RKR

R13

kassaflödesanalys

och

RKR

R14

drift-

och

Från och med 2020 följer kommunen RKR R15 avseende förvaltningsberättelse i stora drag. Arbetet med att
anpassa förvaltningsberättelsen till den nya rekommendationen pågår fortlöpande.
Under året har byte av redovisningsprincip tillämpats enligt RKR R12. Bytet avser 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 dotterföretagen 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. Siffrorna för 2019 räknas inte om då de inte påverkar bedömningen mellan åren.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2021/00062-11, 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 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen
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DocuSign Envelope ID: 95CF28AB-BBC7-4088-8D31-876F3139FC23

Revisorerna i Orsa kommun

2021-05-04
Till
Fullmäktige i Orsa kommun
organisationsnummer 212000-2189

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
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.
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”.
KPMG:s granskning visar att fem av sex finansiella mål har uppnåtts under 2020.
Därmed bedömer vi att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med
de av fullmäktige fastställda finansiella målen.
När det gäller verksamhetsmålen så framgår det av årsredovisningen att ett av fyra
mål är uppnått och eftersom samtliga verksamhetsmål inte har uppnåtts bedömer
vi att resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmålen.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Orsa kommun
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna väsentligen är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt
med de finansiella målen men inte med de verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-26
Dokument nr: OK KS 2021/00138-2, 042

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Årsredovisning 2020, Norra Dalarnas samordningsförbund
Sammanfattning av ärendet
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) har som ändamål att inom den
geografiska zonen för medlemskommunerna svara för finansiell samordning på
rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Dalarna samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Sanordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för
räkenskapsåret 2020. Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för styrelsen och dess
enskilda ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten
och frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse 2020
Revisionsrapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas
samordningsförbund 2020.
Revisorerna tillstyrker:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda ledamöter
och ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund för verksamhetsåret 2020.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Marie Ehlin
Kommunchef
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en
revision av Norra Dalarnas Samordningsförbund för
räkenskapsåret 2020.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige
samt med beaktande av de regler om revision som
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras.
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn
även att efterleva FAR:s etiska regler.
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Revisionsinriktning
Redovisningen

Förvaltning

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att
följande poster är väsentliga:

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:

• Verksamhetens intäkter
• Verksamhetens kostnader
• Kassa och bank och kortfristiga placeringar

• Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning
• Granskning av att verksamhetsplan och budget
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har
genomförts.

• Eget kapital
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi
valt att substansgranska samtliga poster som listats
ovan.
Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla.
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller
dessa regler.

God ekonomisk hushållning
Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för
förbundet.
Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever
kraven på god ekonomisk hushållning.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Årsredovisningen

Förvaltning

• Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla
kraven enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning.

• Jag har som en del av granskningen av
räkenskapsåret 2020 granskat styrelsens förvaltning
genom läsning av styrelseprotokoll, granskning
gällande betalning av skatter och avgifter samt
läsning av styrande dokument. Enligt min
uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande
under året.

• Vi finner det anmärkningsvärt att man mycket sent i
bokslutsprocessen funnit en tillkommande
kostnadspost uppgående till väsentligt belopp. Vi
rekommenderar att man ser över processen för att
identifiera sådana tidigare.

• Fullständig delårsrapport har inte upprättats vilket är
ett avsteg från LKBR.

God ekonomisk hushållning
• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade
medel från medlemmarna till ändamålsenlig
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som
grundläggande princip. Min granskning visar inte på
några avsteg från denna grundläggande princip
under 2020.

© 2021 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 Confidential

4

47 Årsredovisning 2020, Norra Dalarnas samordningsförbund - OK KS 2021/00138-2 Årsredovisning 2020, Norra Dalarnas samordningsförbund : Revisionsrapport 2020 Norra Dalarnas samordningsförbund KPMG

Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande samt att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med god redovisningssed och lag om
kommunal bokföring och redovisning.

Falun den 25 mars 2021

Jenny Barksjö Forslund
Auktoriserad revisor
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 73

OK KS 2021/00138-2

Extra ärende: Årsredovisning 2020, Norra Dalarnas
samordningsförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas
samordningsförbund 2020.

Jäv
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) har som ändamål att inom den
geografiska zonen för medlemskommunerna svara för finansiell samordning på
rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Dalarna samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Sanordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för
räkenskapsåret 2020. Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för styrelsen och dess
enskilda ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten
och frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-26
Årsredovisning med revisionsberättelse 2020
Revisionsrapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas
samordningsförbund 2020.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24
(30)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 73

OK KS 2021/00138-2

Extra ärende: Årsredovisning 2020, Norra Dalarnas
samordningsförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas
samordningsförbund 2020.

Jäv
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) har som ändamål att inom den
geografiska zonen för medlemskommunerna svara för finansiell samordning på
rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Dalarna samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Sanordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för
räkenskapsåret 2020. Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för styrelsen och dess
enskilda ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten
och frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-26
Årsredovisning med revisionsberättelse 2020
Revisionsrapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas
samordningsförbund 2020.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24
(30)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-26
Dokument nr: OK KS 2021/00184-3, 042

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Marie Ehlin

Årsredovisning 2020, Brandkåren Norra Dalarna
Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) är ett gemensamt kommunalförbund
för Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuner.
Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, BRAND, har lämnat sin
årsredovisning för 2020 samt en revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i denna att
årsredovisningen godkänns.
Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun tar beslut om ansvarsfriheten och
frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning med bokslut 2020
Granskning av årsredovisning daterad 2021-04-29 innehållanande
revisionsberättelse 2020, revisorernas redogörelse 2020 och de sakkunnigas
rapport ”Granskning av årsredovisning 2020”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren
Norra Dalarna.
Revisorerna tillstyrker:
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter
och ersättare i Brandkåren Norra Dalarna för verksamhetsåret 2020.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Marie Ehlin
Kommunchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 74

OK KS 2021/00184-3

Extra ärende: Årsredovisning 2020, Brandkåren Norra
Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren
Norra Dalarna.

Jäv
Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) är ett gemensamt kommunalförbund
för Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuner.
Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, BRAND, har lämnat sin
årsredovisning för 2020 samt en revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i denna att
årsredovisningen godkänns.
Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun tar beslut om ansvarsfriheten och
frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-26
Årsredovisning med bokslut 2020
Granskning av årsredovisning daterad 2021-04-29 innehållanande
revisionsberättelse 2020, revisorernas redogörelse 2020 och de sakkunnigas
rapport ”Granskning av årsredovisning 2020”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren
Norra Dalarna.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26
(30)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 74

OK KS 2021/00184-3

Extra ärende: Årsredovisning 2020, Brandkåren Norra
Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren
Norra Dalarna.

Jäv
Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) är ett gemensamt kommunalförbund
för Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuner.
Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna, BRAND, har lämnat sin
årsredovisning för 2020 samt en revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker i denna att
årsredovisningen godkänns.
Revisorerna tillstyrker även ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun tar beslut om ansvarsfriheten och
frågan behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-26
Årsredovisning med bokslut 2020
Granskning av årsredovisning daterad 2021-04-29 innehållanande
revisionsberättelse 2020, revisorernas redogörelse 2020 och de sakkunnigas
rapport ”Granskning av årsredovisning 2020”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för Brandkåren
Norra Dalarna.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26
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49 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken - OK KS 2021/00179-2 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken : Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-25
Dokument nr: OK KS 2021/00179-2, 406

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Klicka här för att ange text.

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Sammanfattning av ärendet
Mora Orsa miljönämnd ska årligen göra en översyn av den antagna taxan för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken.
Vid tillämpningen av taxan har miljökontoret upptäckt att vissa grunder för uttag av
avgift saknas i taxebilaga 1 och taxebilaga 2. Miljönämnden har därför lagt till dessa
punkter.
Taxebilaga 1 har även kompletterats med en möjlighet till reducering av tillsynsavgiften
för tillsyn av enskilda avlopp i de fall fastighetsägaren i förväg skickat in och redovisat
uppgifter om avloppsanläggningen via en enkät. Tillägg i taxebilaga 2 grundar sig även
på eventuell ny etablering av företag/industri.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag miljönämnden, 2021-04-28.
Taxetillägg bilaga 1.
Taxetillägg bilaga 2.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1.
2. anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808).

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljökontoret

Marie Ehlin
Kommunchef
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Tillägg till taxebilaga 1
Beskrivning
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET
OCH HÄLSOSKYDD
Tillsyn
Tillsyn av enskilda avlopp
För tillsyn av ett enskilt avlopp där
fastighetsägaren i förväg har skickat in den
begärda enkäten reduceras avgiften med
motsvarande en halvtimmes
handläggningstid.
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP
MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd
enligt föreskrifter för natur- eller
kulturreservat eller vattenskyddsområde.
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är
förbjuden för att den strider mot syftet med
det tilltänkta skyddet av ett område eller
föremål som omfattas av ett interimistiskt
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap
24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från
föreskrifter för natur- eller kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller av kommunen fastställda
vattenskyddsområden.
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett
beslut om tillstånd eller dispens avseende
natur- eller kulturreservat, naturminne, djuroch växtskyddsområde.

Lagrum

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2
kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen

Avgiftsnivå 2

Gällande föreskrifter

Avgiftsnivå 4

Gällande föreskrifter

Avgiftsnivå 4

Gällande föreskrifter, 7 kap 7
§ miljöbalken, 9 § förordning
(1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
Gällande föreskrifter, 7 kap 7
§ miljöbalken, 9 § förordning
(1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd
Gällande föreskrifter
inom natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan
enligt föreskrifter meddelade för natur- eller
kulturreservat eller vattenskyddsområde.
Tillsyn

Avgift

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

49 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken - OK KS 2021/00179-2 Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken : Tillägg taxebilaga 1 (1).pdf

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 2 kap 9 § miljötillsynsbiotopskyddsområden,
förordningen
vattenskyddsområden som kommunen har
beslutat om, djur- och växtskyddsområden
som kommunen har meddelat föreskrifter
om, område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken,
strandskydd utom det som länsstyrelsen har
tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar.

Timavgift
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Tillägg till taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhetskod

Prövn.nivå

Timmar

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH
ANNAT
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
utvinning på land.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen

11.20

B

13

13.70

C

9

40.05-i och 40.15 B

40.05-i och 40.15 B

40.51

B

13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B

90.10 och 90.11 B

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än
20 000 personekvivalenter men högst 100 000
personekvivalenter.

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Deponering

90.281

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100

B

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.

90.100

B

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.370

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131

B

13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 61

OK KS 2021/00179-2

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1.
2. anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning av ärendet
Mora Orsa miljönämnd ska årligen göra en översyn av den antagna taxan för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken.
Vid tillämpningen av taxan har miljökontoret upptäckt att vissa grunder för uttag av
avgift saknas i taxebilaga 1 och taxebilaga 2. Miljönämnden har därför lagt till dessa
punkter.
Taxebilaga 1 har även kompletterats med en möjlighet till reducering av tillsynsavgiften
för tillsyn av enskilda avlopp i de fall fastighetsägaren i förväg skickat in och redovisat
uppgifter om avloppsanläggningen via en enkät. Tillägg i taxebilaga 2 grundar sig även
på eventuell ny etablering av företag/industri.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-05-25
Protokollsutdrag miljönämnden 2021-04-28.
Taxetillägg bilaga 1.
Taxetillägg bilaga 2.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
3. anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1.
4. anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808).

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dokument nr: OK KS 2017/00422-24, 100
Reviderat 2021-05-25

Click here to enter text.
Marie Ehlin

Kommunstyrelsen

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd
Sammanfattning av ärendet
Mora och Orsa kommun har utrett möjlig samorganisation av miljö- och
byggnadsförvaltningarna. Kommunstyrelsen beslutade 6 oktober 2020 § 107 om ett
inriktningsbeslut för arbete med en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med
tillhörande förvaltning. Underlaget för att kommunfullmäktige ska kunna ta beslut om
gemensam nämnd och förvaltningen ska enligt beslutet presenteras våren 2021. Mora
kommun ska enligt nämnda beslut rekryterar förvaltningschef snarast.
Mora kommun har rekryterat förvaltningschef för den tilltänkta förvaltningen.
Förvaltningschefen tillträder sin tjänst 2 maj 2021.
Underlag för avtal och reglemente har tagit fram. Avtal och reglemente följer samma
upplägg som övriga gemensamma nämnder. Mora kommun är värdkommun,
lokalisering och tillgänglighet ska vara säkerställd i båda kommunerna.
Kostnadsfördelning ska fördelad efter befolkning. Avtal för gemensam förvaltning
föreslås gälla från 1 september 2021 t.o.m. sista december 2022. Från och med 1 januari
2023 föreslås avtal om gemensam nämnd träda i kraft.
Ansvar som idag ligger inom respektive förvaltning föreslås flyttas till den gemensamma
förvaltningen och senare den gemensamma nämnden. Från och med ikraftträdandet av
gemensam nämnd föreslås också ansvaret för tillsyn, handläggning och beslut enligt
alkohol- och tobakslagen överföras. Alkoholhandläggarna tillhör idag omsorgen i
respektive kommun. Därmed föreslås också reglementet för KS förändras från 1 januari
2023.
Den gemensamma förvaltningen föreslås från 1 september 2021 och den gemensamma
nämnden från 1 januari 2023.

Beslutsunderlag








Samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsförvaltning mellan Mora
och Orsa kommuner, daterat 2021-01-26
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, daterat 2021-04-06
Avtal mellan Mora och Orsa kommuner om samverkan i gemensam miljö- och
byggnadsnämnd, daterat 2021-02-05
Reglemente Orsa kommunstyrelse
Risk- och konsekvensanalys avseende omorganisation
Yttrande miljönämnden
Yttrande byggnadsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1.

Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en gemensam
miljö- och byggnadsförvaltning från 1 september 2021 och i en gemensam
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-06
Dokument nr: OK KS 2017/00422-24, 100
Reviderat 2021-05-25

miljö- och byggnadsnämnd från 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare beslutade
avtal mellan kommunerna.
2. Kommundirektören uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljöoch byggnadsförvaltningen och kommunalrådet uppdras underteckna avtalet
för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.
3. Fastställer förslaget till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar för Orsas del att fastställa förslaget till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från den 1 januari 2023.

Sändlista
Mora kommun

Marie Ehlin
Kommunchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 21.04.2021

§ 20

OK BN 2019/00230-2

Remissvar, gemensam miljö-och byggförvaltning
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningschefens synpunkter som sina egna.
Byggnadsnämnden anser att man ej har fått ta del av allt beslutsunderlag från
utredningens styrgrupp och därför bygger Byggnadsnämndens ställningstagande på de
förändringar som kan komma beslutats träda i kraft 2021-09-01:
-

Att Miljökontoret får ny anställningskommun
Att Miljökontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen får en gemensam
förvaltningschef

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Orsa kommun har lämnat utredningen om en gemensam miljö-och
byggförvaltning på remiss till Byggnadsnämnden.

Synpunkter från förvaltningschef
Förslaget att bilda ny gemensam förvaltning med Miljö förutsätter att även en ny
gemensam nämnd bildas.
Det är av stor vikt att förändringen genomförs i sin helhet. Om förändringen av den
politiska organisationen ej genomförs bör förändringen av
tjänstemannaorganisationen ej heller genomföras. Om gemensam nämnd ej införs så
kommer sammanslagningen av förvaltningarna att innebära en stor försämring och
medföra att den nya förvaltningen får en ineffektivare verksamhet.
Med fem nämnder blir det administrativa arbetet stort och den tid som
förvaltningschef, nämndsekreterare och handläggare får avsätta för nämndsarbetet
varje månad kommer att innebära att arbetet blir betungande och minskar
verksamhetens effektivitet och leverans betydligt.
Frågan om bemanning och fysisk närvaro av tjänstemän på respektive ort bör
beslutas av förvaltningschef, utifrån kundnyttan och möjligheter till en så effektiv
organisation som möjligt. Samordning av tidsplaner för kommunplaner och ekonomi
bör även ses över för gemensamma förvaltningar, så att en bättre koordinering för
detta uppnås.

Beslutsunderlag
Avtal mellan Mora och Orsa kommun om samverkan i gemensam miljö-och
byggnadsnämnd (utkast) 2021-02-05
Reglemente nya nämnden (utkast), 2021-04-06
Samverkansavtal för gemensam miljö-och byggnadsförvaltning mellan Mora och Orsa
kommuner (utkast) 2021-02-11
Tjänsteutlåtande, gemensam miljö-och stadsbyggnadsnämnd, till KS 2021-04-06
Reglemente KS Orsa (utkast),
Synpunkter från förvaltningschef, 2021-02-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 21.04.2021

Ordförandeberedningens förslag till beslut
Ärendet lämnas till Byggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.

Yrkanden
Niklas Sjödin (S) yrkar att Byggnadsnämnden antar förvaltningschefens synpunkter
som sina egna samt att eftersom nämnden inte har fått ta del av allt beslutsunderlag
från utredningens styrgrupp bygger nämndens ställningstagande på de förändringar
som kan komma beslutas träda i kraft 2021-09-01:
-

Att miljökontoret får en ny anställningskommun
Att Miljökontoret och Stadsbyggnadförvaltningen får en gemensam
förvaltningschef

Beslutsgång
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Niklas Sjödin (S) yrkande.

Reservationer
Lars-Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
Kommunstyrelsen Orsa kommun
Kommunstyrelsen Mora kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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UTKAST 2021-02-05

Avtal mellan Mora och Orsa kommuner om samverkan i gemensam miljö- och
byggnadsnämnd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Bakgrund och syfte
2. Värdkommun
3. Ändamål och omfattning
4. Organisation
5. Ekonomi
6. Övergripande bestämmelser
7. Giltighetstid och uppsägning
Detta avtal gäller fr.o.m. 2023-01-01

1. Bakgrund och syfte
Mora och Orsa kommuner har kommit överens om att samverka i form av en gemensam nämnd för
hantering av huvudsakligen de frågor som tidigare åvilat den gemensamma miljönämnden och
respektive kommuns byggnadsnämnd. Syftet med samverkan är att optimera den ekonomiska
effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen, uppnå förenklingar inom administrationen och
hålla en hög kvalitet i myndighetsutövningen.
Samverkan med andra kommuner skall vara möjlig.

2. Värdkommun
Mora kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mora kommuns
nämndsorganisation.

3. Ändamål och omfattning
Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den
nämnd som ansvarar för frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet (tillsyn och
myndighetsutövning) enligt miljöbalken, livsmedelslagen och annan speciallagstiftning till skydd för
människors hälsa och miljö samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa
lagar. I nämndens ansvar ingår även uppgifter inom naturvården och miljö- och hälsoskyddstillsynen
som enligt särskilt beslut av kommunen övertagits från länsstyrelsen.
Nämnden svarar även för de samverkande kommunernas uppgifter inom byggnadsväsendet enligt
plan- och bygglagen (PBL) och annan speciallagstiftning inom verksamhetsområdet.
Nämnden har också tillsynsuppgifter, och i förekommande fall myndighetsutövande uppgifter, enligt
speciallagstiftning rörande serveringstillstånd och alkoholförsäljning, tobaksförsäljning,
medicinförsäljning, tobaksfria miljöer och automatspelsverksamhet.
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Den gemensamma nämnden svarar också för att inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden
och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd
i någon av de samverkande kommunerna. Det ska beaktas att externa remisser som ställts till
respektive kommun ska hanteras av kommunstyrelsen som vid behov inhämtar nämndens yttrande.
Utöver ovan nämnda uppgifter framgår mer detaljerat nämndens ansvar och uppgifter i nämndens
reglemente som antagits av fullmäktigeförsamlingarna i de samverkande kommunerna.

4. Organisation
4.1 Nämnd
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare varav Mora utser 6+6, Orsa 5+5.
Parterna är överens om att posterna som ordförande och 1:e vice ordförande ska rotera mellan de
samverkande kommunerna per mandatperiod. Parterna är vidare överens om att posten som 2:e
vice ordförande alltid ska tillsättas med ledamot från Mora kommun. Under den första
mandatperioden, fram till och med december 2026, kommer ordföranden från Orsa kommun och 1:e
vice ordföranden från Mora kommun. 2:e vice ordföranden kommer analogt med vad som ovan sagts
från Mora kommun.
Fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna ska välja de ledamöter och ersättare som
ska representera kommunen i nämnden. Värdkommunen ska välja ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande vilket sker efter nominering från den kommun som ska inneha någon av posterna.
Nämnden har rätt att delegera beslutanderätt till presidiet, utskott, ledamot och ersättare i nämnden
samt till en anställd i någon av de samverkande kommunerna.
Nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. Samråd angående
budget och tidsplan ska enligt kommunallagen 9 kap 26 § ske med de övriga samverkande
kommunerna.

4.2 Förvaltning
Värdkommunens miljö- och byggnadsförvaltning svarar för nämndens administrativa service.
Förvaltningschefen är direkt underställd kommundirektören i värdkommunen.

4.3 Verksamhetsråd
Ett verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de samverkande kommunerna.
Rådet ska i respektive kommun aktivt stödja den gemensamma nämndens arbete med att
upprätthålla partsavsikten. Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till
nämndens sammanträden.

5. Ekonomi
Kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna sker enligt punkt 5.3 nedan.
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Orsa kommun ska erlägga driftbidrag enligt budget till värdkommunen. Bidraget ska betalas
månadsvis i förskott, den fjärde bankdagen efter kommunalskatteutbetalningsdag eller, om parterna
så överenskommer, efter fakturering från värdkommunen.
Det åligger värdkommunen att redovisa och fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed.
Överskott/underskott ska vara reglerat senast den 31 maj året efter verksamhetsåret.

5.1 Budget
Värdkommunen ska årligen fastställa årsbudgeten enligt punkt 4.1 ovan. Budgetförslag för
kommande verksamhetsår ska för samråd överlämnas till kommunstyrelsen i Orsa före februari
månads utgång. Synpunkter ska vara Mora kommun tillhanda senast den 30 april. Arbetsprocess
inför budget, årsredovisning och delårsrapport följer värdkommunens övergripande process. Mora
kommun ska fastställa budget för den gemensamma nämnden senast den 30 juni.
5.2 Lokalbehov
Nämnden ska ha verksamhetskontor i båda samverkande kommunerna innebärande att såväl
miljöinspektörer som bygglovhandläggare ska finnas i respektive kommun. Öppettider och
bemanning bestäms av nämnden.
Anmälda lokalbehov ska i samråd med Orsa kommun prövas enligt Mora kommuns
lokalförsörjningsstrategi. Värdkommunen ansvarar för finansiering av investeringar. Kapitalkostnader
som därmed uppstår redovisas och fördelas på samma sätt som övriga driftkostnader.

5.3 Kostnadsfördelning
Fördelningen av nettokostnaderna för den gemensamma nämnden ska, om de inte beräknas på
annat sätt, fördelas mellan kommunerna utifrån fördelningsnyckeln Mora 75 % och Orsa
25 % vilket motsvarar relationen i befolkningsstorlek mellan de båda kommunerna.
Planarbete som beställts av kommunstyrelsen i någon av de samverkande kommunerna ska
särredovisas och faktureras beställaren.

5.4 Årsredovisning – fördelning av nämndens nettokostnader
Nämndens nettokostnader enligt årsredovisningen ska regleras mellan de samverkande
kommunerna fördelat enligt den princip som anges i punkten 5.3 ovan.
Överskott/underskott baserat på utfall i förhållande till inbetalat kommunbidrag ska vara reglerat
senast den 31 maj året efter verksamhetsåret.

6. Övergripande bestämmelser
6.1 Arvoden
Den kommun som ledamot/ersättare representerar ska också betala de arvoden och ersättningar
som uppdraget ger rätt till. Arvodering sker utifrån de regler som gäller för politiska uppdrag i
respektive kommun. Värdkommunen ska välja ordförande och vice ordförande. Arvoden för
presidieposterna ska betalas av den kommun som ledamoten representerar.

50 Gemensam miljö- och byggnadsnämnd - OK KS 2017/00422-24 Gemensam miljö- och byggnadsnämnd : Utkast till samverkansavtal gemensam miljö- och byggnadsnämnd

6.2 Insyn i förvaltningen
Båda kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller den
gemensamma nämndens verksamhet. Insynen kan, om så begärs, ske genom att samtliga parter har
åtkomst till den information som finns i ekonomisystemet. Den gemensamma nämnden ska till
respektive fullmäktige i de båda samverkande kommunerna fortlöpande rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

6.3 Revision och ansvarsfrihet
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om
ansvarsfrihet för samtliga nämndsledamöter ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna. Det är dock endast den kommun som valt personen i fråga som vid
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

6.4 Rapportering
Nämnden ska följa Mora kommuns övergripande uppföljningsprocess. Rapporteringen till Orsa
kommun ska beskriva hur verksamheten och den ekonomiska situationen utvecklas under
verksamhetsåret.

6.5 Överläggning med kommunstyrelsernas presidier
Kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna ska minst två gånger per år ta initiativ till träff
med nämndens presidium. Dessa träffar ska ske en gång under våren och en gång under hösten. Vid
dessa träffar ska bl.a. planprioriteringar och resursbehov diskuteras.

6.6 Arkiv
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställts i nämnden från
och med dess inrättande den 1 januari 2023. Arkivansvar för handlingar från tiden före den 1 januari
2023 kvarligger på var och en av de samverkande kommunerna. Den gemensamma nämnden ska ha
obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.

6.7 Försäkring
Värdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma nämndens
verksamhet.

7. Giltighetstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 under förutsättning av godkännande av
fullmäktigeförsamlingarna i Mora och Orsa kommuner. Avtalet gäller tills vidare.
Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med arton månaders uppsägningstid.
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Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller på annat sätt påtagligt
förändras får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per den 30 juni varje år.
Begäran ska vara skriftlig och skickas till den andra samverkande kommunen. Nya villkor kan normalt
träda i kraft ett år därefter eller vid en tidigare tidpunkt om parterna kommer överens om detta.
Om en ny intressent vill delta i samverkan ska nytt förslag till avtal upprättas av den gemensamma
nämnden med anpassning utifrån nya behov och krav. Medlemskommunernas fullmäktige ska anta
det nya avtalet innan det blir giltigt och ersätter innevarande avtal.
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd.
Kan inte enighet uppnås ska tvisten lösas i allmän domstol.
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader enligt
fördelningsnyckel 75-25 (Mora 75 % och Orsa 25 %). Tillgångar som respektive kommun ägde vid
ingången av den gemensamma nämnden ska i sin helhet tillfalla den kommunen.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Antaget av Mora kommunfullmäktige 2021-00-00, § 00
Antaget av Orsa kommunfullmäktige 2021-00-00, § 00.

För Mora kommun

För Orsa kommun

Anna Hed
Ordf. kommunstyrelsen

Mikael Thalin
Ordf. kommunstyrelsen
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UTKAST 2021-05-10

Samverkansavtal för gemensam miljö- och
byggnadsförvaltning mellan Mora och Orsa kommuner
Mora och Orsa kommuner har för avsikt att fr.o.m. 2023-01-01 samverka i form av en gemensam
miljö- och byggnadsnämnd. I och med att den nya nämndens mandattid träder i kraft kommer
den för ändamålet befintliga tjänstemannaorganisationen att tillhöra nämnden. Kommunerna har
dock för avsikt att samverka i form av en gemensam förvaltning redan innan den nya nämnden
bildats vilket kräver att ett särskilt samverkansavtal antas av de båda kommunerna att gälla fram
till dess att nämnden bildas.
Mot bakgrund av ovanstående överenskommer Mora och Orsa kommuner om att bilda en
gemensam miljö- och byggnadsförvaltning. Avtalet gäller för tiden 2021-09-01 - - 2022-12-31.

1

Ändamål

Den gemensamma förvaltningen ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom plan- och
byggverksamheten, handläggning av bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor och GISområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar
samt samnyttja och säkra kompetens inom förvaltningens verksamhetsområde.
Vidare fullgör förvaltningen på uppdrag av Mora Orsa miljönämnd de uppgifter som enligt
miljöbalken, livsmedelslagen och annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och
miljö åvilar kommunerna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I övrigt handlägger
förvaltningen de ärenden som enligt reglementet åvilar miljönämnden.

2

Verksamhet och organisation

Nämndsorganisationen kommer att bestå av tre separata nämnder (Mora byggnadsnämnd, Orsa
byggnadsnämnd och Mora Orsa miljönämnd) med en gemensam förvaltning, benämnd Miljö- och
byggnadsförvaltningen Mora/Orsa. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska inrättas av Mora
kommun och ingå i dess övriga förvaltningsorganisation.

3

Ägardialog - verksamhet, måluppfyllelse, budget

Minst en gång per år ska en grupp mellan kommunerna sammanträda (ägardialog). Gruppen ska
bestå av representanter från kommunstyrelserna, ordförandena i nämnderna tillsammans med
kommunchefer och förvaltningschefen. Gruppen sammankallas gemensamt av kommunstyrelseordförande i respektive kommun. När ekonomiska frågor behandlas kan även andra
tjänstemän från respektive kommun adjungeras till gruppen.
Vid ägardialogen ska resursfördelning, budget, styrdokument, system för uppföljning av
myndighetsärenden samt omfattning av framtida samarbete diskuteras.

4

Facknämnder - styrning, ansvar och delegation

Den politiska styrningen med mål, inriktning, prioritering och verkställighet av myndighetsutövningen av miljö- och byggnadsförvaltningen ska ske genom presidierna i respektive kommuns
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byggnadsnämnd samt den gemensamma miljönämnden. En politisk samrådsgrupp mellan
nämnderna tillskapas för att verksamheten ska kunna fungera samstämmigt och med samma
ambitionsnivå. Kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna ska a ta initiativ till och kalla
till dessa samrådsmöten. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år.
Facknämnderna ska följa respektive kommuns styrdokument. Om styrdokumenten inte kan
förenas ska fråga lyftas till ägardialogen.
Samrådsgruppens roll ska även vara att svara för diskussion om förändringar av ambitionsnivå,
nya verksamhetsformer, strukturförändringar etc. Nämnderna upprättar årligen en
överenskommelse om uppdraget innefattande mål etc.
Ansvaret för att personal vid miljö- och byggnadsförvaltningen och egendom som förvaltningen
använder sig av hålls försäkrad, åvilar Mora kommun.
Respektive kommuns nämnds åtaganden framgår av reglemente.

5

Delegation

Delegation till anställd i annan kommun är möjlig genom kommunallagens regler om
avtalssamverkan. För en effektiv myndighetsutövning ska löpande normalärenden vara
delegerade till den gemensamma förvaltningens tjänstepersoner. Nämnderna ska anta likartade
delegationsordningar. Sveriges kommuner och regioners mall för delegationsordning kan
användas.

6

Kostnadsfördelning

Fördelningen av nettokostnaderna för den gemensamma nämnden ska, om de inte täcks på annat sätt,
fördelas mellan kommunerna utifrån fördelningsnyckeln Mora 75 % och Orsa 25 % vilket motsvarar
relationen i befolkningsstorlek mellan de båda kommunerna. Respektive kommun ska ges möjlighet till
genomförande av kommunspecifika projekt vilka bekostas av den egna kommunen.
Bidraget faktureras Orsa månadsvis.
Nettokostnaderna ska i den mån de inte täcks genom separat överenskommelse, beräknas enligt
följande; Mora kommun 75 % och Orsa kommun 25 %.
Taxerelaterade intäkter hanteras och redovisas av respektive nämnd. Taxor för respektive kommun
ska hålla samma kostnadstäckningsgrad.
Respektive kommun ansvarar strikt ekonomiskt för sina beviljade bostadsanpassningsbidrag.
För uppdrag från respektive kommun avseende översiktlig planering eller annan planering som
inte faller inom ramen för plantaxa eller exploateringskalkyler för kommunalägd mark ska
"öronmärkta” medel följa med planuppdraget.
Vid ovan nämnda ägardialog genomförs årligen resultatutvärdering som föregår beslut om
fördelning av budgetavvikelser, alternativt reglering mellan åren. Ansvaret för budgetavvikelser
fördelas mellan de samverkande kommunerna efter samn1a fördelning som redovisas ovan för
bidraget.
Överskott/ underskott ska vara reglerat senast den 31 maj efter verksamhetsåret.
Värdkommunen svarar för utgifter och finansiering vid investeringar. Kapitalkostnaderna som
därvid uppstår redovisas och fördelas på samma sätt som övriga driftskostnader. Internränta skall
vara den interna ränta som Sveriges kommuner och regioner rekommenderar.
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7

Den gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen

Förvaltningen ska vara lokaliserad med huvudkontor i Mora kommun med lokal närvaro i Orsa
kommun i form av ett bemannat verksamhetskontor i den omfattning nämnderna anser vara
lämplig. Förvaltningsledningen består av en förvaltningschef som är anställd i Mora kommun.
Förvaltningschefen anställs i samråd med Orsa kommun.
För den gemensamma förvaltningen ska kommunerna tillsammans arbeta fram riktlinjer för
förhållningssättet gentemot invånare/företagare. För detta ändamål och för att säkerställa
kompetensen i övrigt ska kontinuerlig utbildning genomföras för chefer och handläggare.

8

Medelsförvaltning och insyn i förvaltningen

Orsa kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller den
gemensamma förvaltningens verksamhet.

9

Övertagande av avtal

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska överta ansvaret för de avtal som respektive kommun har
inom ramen för sin verksamhet med utomstående.

10

Handlingar och arkiv

Respektive nämnd är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som upprättas eller
inkommer till verksamheterna i miljö- och byggnadsförvaltningen. Arkivering ska ske enligt
upprättad dokumenthanteringsplan i respektive kommun.
Registrering och diarieföring av inkomna handlingar sker av den gemensamma förvaltningen.
Närarkiv av handlingar och ärenden sker på förvaltningen. Vid slutarkivering skickas
handlingarna till respektive kommuns arkiv i enligt med kommunernas dokumenthanteringsplaner.
Arkivansvar för handlingar för bildande av gemensam förvaltning kvarligger på respektive
kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.

11

Försäkringar

Respektive kommun ansvarar för att det finns erforderliga försäkringar avseende eventuell
felaktig myndighetsutövning.
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12

Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från och med 2021-09-01 under förutsättning av godkännande i
kommunfullmäktige i Mora och Orsa. Avtalet gäller till 2022-12-31.
Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras på
påtagligt sätt får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per den 31
december. Begäran ska vara skriftlig. Nya villkor kan träda ikraft ett år därefter eller vid
en tidigare tidpunkt om parterna är överens om detta.
Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall,
om parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligen avgöras av allmän domstol varvid
tingsrätten i Mora skall utgöra första instans.
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och avvecklings
kostnader på samma sätt som kostnaderna för nämndens verksamhet enligt punkt 6 ovan.
Om detta samverkansavtal upphör att gälla återgår egendomen till respektive tidigare
ägare. Upphör avtalet skall den egendom som anskaffats efter den tidpunkt som den
gemensamma förvaltningen startar värderas till dess bokförda värde vid en eventuell
överföring. Värdering kan också användas som grund för ännu ej avskrivna kostnader.
Antaget av kommunfullmäktige i Mora 2021-00-00, § 00
Antaget av kommunfullmäktige i Orsa 2021-00-00, § 00
Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, varvid parterna tagit var sitt.

För Mora kommun

För Orsa kommun

Anna Hed

Mikael Thalin
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Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts
på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktion och styrfunktion
Allmänt om ledningsfunktion och styrfunktion
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och utveckla bland annat:
 ett strategiskt helhetsperspektiv,
 kommunala demokratifrågor och brukarinflytande,
 personal- och arbetsgivarpolitik,
 översiktlig planering och detaljplanering av mark- och vattenanvändning,
 mark- och bostadspolitik,
 markberedskap och bostadsförsörjning,
 energiplanering och försörjning inklusive energihushållning,
 miljö- och naturvårdspolitik,
 trafikförsörjning, trafiksäkerhet och infrastruktur,
 näringslivs- och sysselsättningsfrågor,
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
 kommunal administration,
4
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informationssystem, informationsteknologi och kommunikation,
kommunens varumärke och attraktivitet,
kommunal beredskapsplanläggning,
socialtjänst,
kommunal hälso- och sjukvård,
skolväsendet,
kultur- och fritidspolitik,
integration,
medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxtion av inteckningar
samt utbyte av pantbrev och andra jämförliga åtgärder.

Styrelsens övergripande uppgifter
3 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över sina utskott, övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan
lag eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
7. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne,
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
11. ansvara för samordningsträffar med nämnd- och utskottspresidierna och
förvaltnings/verksamhetsområdescheferna,
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att
besluta om remiss av sådana ärenden.
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Företag och stiftelser
4 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag1 och stiftelser som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv och bolagsordning till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/
stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap.2-6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast i samband med behandling av årsredovisningen, i beslut pröva om den
verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
Kommunalförbund och gemensamma nämnder
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
Styrelsen har uppsiktsplikt över verksamhet som bedrivs i gemensam nämnd.
Ekonomi och medelsförvaltning
6 § Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
o underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
o se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
o handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
o upphandla kommunens behov av bygg- och anläggningsentreprenader.
Enligt 6 kap. 10 § KL omfattar bevakningsplikten endast aktiebolag. I detta reglemente inkluderas även
handelsbolag och ekonomiska föreningar i begreppet företag.
1
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3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning.
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning.
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
4. köp, försäljning, byte, fastighetsbildning, expropriation eller inlösen med stöd av planoch bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd ram
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal,
6. översiktlig planering,
7. planprogram,
8. om att ge planuppdrag,
9. om att ge planeringsunderlag,
10. antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser då
bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 27§ PBL är tillämpliga,
11. att lämna planbesked enligt 5 kap 2§ PBL,
12. påkallande av fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap
3§,
13. påkallande av fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av
sådan plan eller sådana bestämmelser enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1§,
14. påkallande av förrättning enligt anläggningslagen 18§,
15. remisser och yttranden gällande planfrågor,
16. i förköpsärenden besluta om att avstå från att utöva förköpsrätt samt under
kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden,
17. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
18. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
19. fullgöra de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan i Orsa kommuns förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
20. tillstånd att använda kommunens vapen,
21. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.
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Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen
ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitik
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller
11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5.
6.
7.
8.
9.

lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
verka och svara för utveckling och samordning av personaladministration,
ge råd och biträde i personalpolitiska frågor,
kalla till central samverkansgrupp,
följa frågor rörande kommunens förvaltningsorganisation i övrig förvaltning.

Särskilda uppgifter enligt speciallagstiftning
Processbehörighet
9 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Kommunstyrelsen företräder kommunen som part eller utövar föreskriven tillsyn i det fall annan
nämnd på grund av bestämmelse i lag eller annan författning är förhindrad att bestämma om
rättigheter eller skyldigheter för kommunen därför att nämnden företräder denna som part eller
själv bedriver verksamheten.
Krisberedskap, civilförsvar och krig
10 § Kommunstyrelsens utskott för strategi är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
8
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Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97)
om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.
Arbetslöshetsnämnd
11 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet
12 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i antaget
arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
13 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och
ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Författningssamling
14 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Personuppgiftsansvar
15 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud.
Trafikuppgifter
16 § Kommunstyrelsen fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 §, lagen (1978:244) om nämnd för
vissa trafikfrågor.
Socialtjänstens verksamhet
17 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom
Socialtjänsten och utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. tar beslut i ärenden
om tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, ansvarar för tillsyn enligt
tobakslagen, förutom tillsynen av rökfria miljöer, samt ansvarar för tillsyn enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Utskottet för Omsorg har beredningsansvar för frågor inom verksamhetsområdet.
Beslutsbefogenheter till utskottet och ärendetyper framgår av kommunstyrelsens
delegationsordning.
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Kommunens ansvar för myndighetsutövning gällande äldre- och handikappomsorg och
familjerätt delas tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner i Norra Dalarnas
gemensamma sociala myndighetsnämnd i Mora.
Processbehörighet
18 § Utskottet för Omsorg får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsverksamhet
19 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom dels det offentliga skolväsendet för
barn, ungdom och vuxna och dels inom förskole- och fritidshemsverksamhet. Uppgifter inom
skolområdet omfattar grundskolan. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för den kommunala
musikskolan och KY-utbildningar.
Kommunens ansvar för gymnasieutbildning delas tillsammans med Mora och Älvdalens kommun
i den gemensamma gymnasienämnden.
Utskottet för Lärande har beredningsansvar för frågor inom verksamhetsområdet.
Beslutsbefogenheter för utskottet och ärendetyper framgår av kommunstyrelsens
delegationsordning.
Processbehörighet
20 § Utskottet för Lärande får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.
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Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
21 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och/eller planer för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter och
de bolag som kommunen helt eller delvis äger utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap.
37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,
7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av
motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts
av fullmäktige.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
22 § Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen ska två gånger per år, genom
årsredovisning och delårsrapport, redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har
fullgjorts. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Information och samråd
23 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsledare ska i möjligaste mån
från nämnd/styrelse erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna/styrelsen ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen
beslutar om formerna för samrådet.
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Medborgarförslag
24 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska
göras på ett ordinarie sammanträde under våren och ett på hösten.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Styrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.

Uppdrag och verksamhet
25 § Nämnderna ska inom respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet
26 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
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Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
27 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
Kallelse
28 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst
tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i
kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
29 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av
sekretess.
Deltagande på distans
30 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud. Ledamot som deltar på distans ska inför sammanträdet säkerställa att platsen för deltagandet
13
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sker utom räckhåll för att överhöras. Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång
till en stabil internetuppkoppling.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Ärenden som behandlas vid styrelsens/nämndens sammanträde får inte vara av den art att
beslutet ska ske genom sluten omröstning.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/nämnden.
Närvarorätt
31 § Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att närvara
vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen medger det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Vid kommunstyrelsens sammanträden får, i den mån inte styrelsen i särskilt fall beslutar om
annat, kommunchef, verksamhetsområdeschef och nämndsekreterare vara närvarande med rätt
att delta i överläggningarna.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.
Ordföranden får delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden
som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Sammansättning
32 § Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Ordföranden
33 § Det åligger ordföranden
1. att leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är
beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
5. bevaka att styrelsens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
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Kommunalråd
34 § Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.
Kommunalrådet ska på heltid ägna sig åt uppdrag för kommunen samt uppdrag som är förenliga
med uppdraget som kommunalråd.
Presidium
35 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
36 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del
av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren fullgör ordförandens eller vice ordförandens samtliga uppgifter.
Förhinder
37 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska själv kalla in en ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda
inkallelseordningen. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in.
Ersättares tjänstgöring
38 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige
har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i
fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men har inte rätt att få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare
som kommer längre ner i turordningen.
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Jäv, avbruten tjänstgöring
39 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
Yrkanden
40 § När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordförande
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de
har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt
beslutar att medge det. Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som
har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
41 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses
ha deltagit i beslutet, om styrelsen fattar det med acklamation.
Reservation
42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren innan justering av
protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll
43 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
44 § Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Delgivningsmottagare
45 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommunchef eller annan
anställd som styrelsen beslutar.
Delgivning med utskottet sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller annan anställd
som utskottet bestämmer.

16
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Undertecknande av handlingar
46 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen eller dess utskott ska på
styrelsens/utskottets vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som
styrelsen eller utskottet bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid
förfall för denne den ledamot som styrelsen eller utskottet utser.
Styrelsen eller utskottet får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
eller utskottets lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/utskottets vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall,
kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott
§ 47 Kommunstyrelsen har ett eller flera utskott. Kommunstyrelsen väljer, för den tid styrelsen
bestämmer, bland styrelsens ledamöter och ersättare en ordförande och vice ordföranden samt
ledamöter och ersättare i utskottet.
Det åligger särskilt utskottsordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för
utskottets utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ
i dessa frågor.
Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska
själv kalla in ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda inkallelseordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskottet om
beredning behövs. Ordföranden överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts
ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottens beslutsbefogenheter fastställs av kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens
delegationsordning eller genom särskilt beslut.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträde ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla
uppgift om tid och plats samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Vid utskottets sammanträden får, i den mån inte styrelsen eller utskottet i särskilt fall beslutar
annat, verksamhetsområdeschef och nämndsekreterare vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om
utskottet medger det, får den som kallats delta i överläggningarna.
17
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UTKAST 2021-04-06

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Mora och Orsa kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2023 inrätta en
gemensam nämnd för samverkan inom huvudsakligen de områden som åvilar kommunerna inom
miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsväsendet. Nämnden ansvarar också för viss
tillsynsverksamhet och myndighetsutövning inom de områden som anges i paragraf 1 nedan.
Mora kommun är värdkommun och nämnden ingår i Mora kommuns nämndorganisation.
Utöver vad som följer av lag och det av de samverkande kommunerna ingångna avtalet för den
gemensamma nämnden gäller detta reglemente

NÄMNDENS UPPGIFTER
Byggnads- och planområdet, bostadsanpassningsbidrag, GIS, lägenhetsregister och tillsyn rörande
gaturenhållning och skyltning
1 § Nämnden har ansvaret för och fullgör, med undantag för översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser som åvilar kommunstyrelsen, kommunernas uppgifter inom
byggnadsväsendet och har det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och
bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom byggväsendet.
Nämnden fullgör kommunernas uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Nämnden fullgör kommunernas uppgifter avseende mät- och kartfrågor samt geografiska
informationssystem (GIS).
Nämnden fastställer belägenhetsadresser och hanterar ärenden enligt §§ 10–11 och §§ 22–23 i lagen
om lägenhetsregister.
Nämnden svarar för den tillsyn som utövas av kommunerna enligt §§ 11–12 i lag om särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Nämnden svarar också för att besluta i de frågor som kommunfullmäktige i reglementet eller i annan
ordning delegerat till nämnden. Vidare svarar nämnden för att inom sitt verksamhetsområde avge de
yttranden och lämna upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan
nämnd i de samverkande kommunerna.
Nämnden ska särskilt
- uppmärksamma och följa utvecklingen inom kommunerna ur byggnadssynpunkt samt ta de
initiativ som behövs i frågor om byggande och fastighetsbildning,
- verka för en god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
Miljö- och hälsoskyddsområdet, naturvård samt energi- och klimatrådgivning
Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag ska fullgöras av
kommunerna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
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Nämnden svarar för tillsyn och myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och
annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön samt de förordningar och
föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.
I nämndens ansvar ingår uppgifter inom naturvården och miljö- och hälsoskyddstillsynen som enligt
särskilt beslut övertagits från länsstyrelsen och bestämmelser meddelade i miljöbalken, i den mån
dessa uppgifter inte ska utföras av annan nämnd.
Nämnden ansvarar för energi- och klimatrådgivning för de samverkande kommunerna.
Nämnden ansvarar för kalkningsverksamheten för de samverkande kommunerna.
Övrig tillsyn och kontroll
Nämnden ansvarar för tillsyn och kontroll enligt
-

Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (såväl försäljning som rökfria miljöer)
Alkohollagen (2010:1622)
Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Strålskyddslagen (2018:396)

Nämnden ska avge yttranden till Lotteriinspektionen i ärenden rörande ansökan om tillstånd att
anordna automatspel.
Allmän verksamhet
Nämnden ska besvara remisser från de två samverkande kommunerna och bistå med expertkunskap
samt delta i krisberedskapsplaneringen i Mora och Orsa kommuner. Det ska beaktas att externa
remisser som ställts till respektive kommun ska hanteras av kommunstyrelsen som vid behov
inhämtar nämndens yttrande.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i lag eller
annan författning och därutöver i enlighet med samverkansavtalet, detta reglemente samt i övrigt
följa värdkommunens mål och riktlinjer.
Nämnden ska, enligt värdkommunens ekonomiska styrprinciper, redovisa till respektive
kommunfullmäktige hur verksamheten bedrivs och utvecklas samt det ekonomiska utfallet.
Nämnden ska samråda med Orsa kommun innan viktiga beslut rörande verksamheten fattas i
värdkommunen, exempelvis i frågor rörande budget samt personal- och lokaliseringsfrågor.
ÖVRIGA UPPGIFTER
2 § Nämnden
- ansvarar för informationsverksamheten inom det egna ansvarsområdet
- ansvarar för reformering av nämndens regelbestånd
- har arbetsgivaransvar för nämndens personal
- ska ha arbetsmiljöansvar vilket inkluderar det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sina
verksamheter
- ska upprätta och besluta om delegationsförteckning inom nämndens ansvarsområde

50 Gemensam miljö- och byggnadsnämnd - OK KS 2017/00422-24 Gemensam miljö- och byggnadsnämnd : Utkast reglemente nya nämnden

- ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som i övrigt uppdras åt nämnden
PROCESSBEHÖRIGHET
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt
ansvarsområde.
DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
4 § Nämnden ska besluta i följande ärenden
- besluta om strandskyddsdispens enligt miljöbalkens 7 kap 18 §
- tillsynsärenden angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av 7
kap. 13-17 §§ miljöbalken.
- att hos lantmäteriet ansöka om förordnande och vidta de åtgärder som behövs för att en
anteckning ska bli införd i fastighetsregistrets allmänna del.
- serveringstillstånd med stöd av alkohollagen
- förbud för näringsidkare att tillhandahålla tobaksvaror
UPPDRAG OCH VERKSAMHET
5 § Nämnden ska inom sitt, genom i detta reglemente angivna verksamhetsområde, följa vad som
anges i lag eller annan författning. Den ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET
6 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av Mora
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
PERSONALANSVAR
7 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för
förvaltningschef som efter samråd med Orsa kommun anställs av kommunstyrelsen i Mora kommun.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med
undantag av de frågor som anges i 10 § i Mora kommunstyrelses reglemente.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
8 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess
verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
9 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
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Nämnden ska två gånger per år redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
kommunfullmäktige har lämnat till dem
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av Mora kommunfullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
INFORMATION OCH SAMRÅD
10 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd i de samverkande
kommunerna ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden
beslutar om formerna för samrådet.
MEDBORGARFÖRSLAG
11 § Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i
kommunfullmäktige.
Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i
kommunfullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan
förväntas fattas. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och
december.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte närvara när beslut fattas.

ARBETSFORMER
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN
12 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
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Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.
KALLELSE
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller
vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen bör
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange
om utelämnande av handlingar har skett.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
14 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

NÄRVARORÄTT
15 § Kommunalråd och oppositionsråd (eller från Orsa annan oppositionsföreträdare utsedd av
kommunstyrelsen) i de samverkande kommunerna har rätt att närvara vid nämndens sammanträden
och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen i
respektive samverkanskommun denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och
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särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
SAMMANSÄTTNING
16 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Mora kommun väljer 6 ledamöter och 6
ersättare. Orsa kommun väljer 5 ledamöter och 5 ersättare.
Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna. Mandatperioden är fyra år räknat från
den 1 januari året efter allmänna val till fullmäktige hållits i riket.
Posterna som ordförande och 1:e vice ordförande roterar per mandatperiod mellan de deltagande
kommunernas företrädare i nämnden. Ordningsföljden är Orsa – Mora om inte annat
överenskommes i särskild ordning. Posten som 2:e vice ordförande innehas permanent av Mora
kommun. Orsa kommun innehar posten som ordförande under första avtalsperioden fram till 202612-31. Till 1:e vice ordförande väljs för samma period ledamot från Mora kommun som vid nästa
mandatperiod avses överta ordförandeskapet. Enligt vad som ovan sagts kommer 2:e vice
ordföranden från Mora kommun.
Val av ordförande och vice ordförandena görs av kommunfullmäktige i Mora kommun efter
nominering av Orsa kommunfullmäktige (i det fall denne kommer från Orsa kommun).
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden
betalas av den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsregler för
förtroendevalda.
ORDFÖRANDEN
17 § Det åligger ordföranden
a. att leda nämndens arbete och sammanträden,
b. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
c. kalla ersättare,
d. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
e. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
f. bevaka att nämndens beslut verkställs.

PRESIDIUM
18 § Nämndernas presidium ska bestå av ordföranden, 1:e och 2:e vice ordföranden.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
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ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDENA
19 § Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller någon av vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.

FÖRHINDER
20 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till partiets gruppledare som underrättar den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
21 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i turordningen.
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING
22 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.

YRKANDEN
23 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
24 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det
med acklamation.
Det ska beaktas att röstplikt föreligger vid beslut avseende myndighetsutövning.
RESERVATION
25 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
JUSTERING AV PROTOKOLL
26 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.
27 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering
av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
DELGIVNINGSMOTTAGARE
28 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
29 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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BEREDNING INFÖR NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN
30 § De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör, om beredning behövs, beredas av
presidiet kompletterat med en oppositionsföreträdare per kommun. Ordföranden eller
förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidieberedningen. När ärendet beretts ska
presidieberedningen i normalfallet lägga fram förslag till beslut.

Antaget av Mora kommunfullmäktige 2021-00-00
Antaget av Orsa kommunfullmäktige 2021-00-00
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 71

OK KS 2017/00422-24

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en gemensam
miljö- och byggnadsförvaltning från den 1 september 2021 och i en gemensam
miljö- och byggnadsnämnd från den 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare
beslutade avtal mellan kommunerna.
2. Kommunchefen uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljö- och
byggnadsförvaltningen och kommunalrådet uppdras underteckna avtalet för
den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.
3. Fastställer förslaget till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar för Orsas del att fastställa förslaget till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Mora och Orsa kommun har utrett möjlig samorganisation av miljö- och
byggnadsförvaltningarna. Kommunstyrelsen beslutade 6 oktober 2020 § 107 om ett
inriktningsbeslut för arbete med en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med
tillhörande förvaltning.
Underlag för avtal och reglemente har tagit fram. Avtal och reglemente följer samma
upplägg som övriga gemensamma nämnder. Mora kommun är värdkommun,
lokalisering och tillgänglighet ska vara säkerställd i båda kommunerna.
Kostnadsfördelning ska fördelad efter befolkning. Avtal för gemensam förvaltning
föreslås gälla från 1 september 2021 t.o.m. sista december 2022. Från och med 1
januari 2023 föreslås avtal om gemensam nämnd träda i kraft. Ansvar som idag ligger
inom respektive förvaltning föreslås flyttas till den gemensamma förvaltningen och
senare den gemensamma nämnden. Från och med ikraftträdandet av gemensam
nämnd föreslås också ansvaret för tillsyn, handläggning och beslut enligt alkohol- och
tobakslagen överföras. Alkoholhandläggarna tillhör idag omsorgen i respektive
kommun. Därmed föreslås också reglementet för KS förändras från 1 januari 2023.
Den gemensamma förvaltningen föreslås från 1 september 2021 och den gemensamma
nämnden från 1 januari 2023.
Samverkan med fackförbunden har genomförts och de har inte några erinringar mot
förslaget. Verksamheterna har även gjort risk- och konsekvensanalyser där vissa risker
och konsekvenser är högt värderade. Dessa är kopplade till verksamhetsfrågor där
arbete pågår. Detta beslut gäller själva organisationen och styrningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-05-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-04-06, reviderat 2021-05-25
Samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsförvaltning mellan Mora och Orsa
kommuner, 2021-05-10
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, 2021-04-06

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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(30)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

Avtal mellan Mora och Orsa kommuner om samverkan i gemensam miljö- och
byggnadsnämnd, 2021-02-05
Reglemente Orsa kommunstyrelse
Risk- och konsekvensanalys avseende omorganisation
Yttrande miljönämnden
Yttrande byggnadsnämnden

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att ingå i gemensam miljö- och byggnadsnämnd med
tillhörande förvaltning enligt redovisade avtal och reglementen.

Yrkanden
Anders Johansson (V) yrkar att kommunen godkänner avtalen och beslutar att ingå i
en gemensam miljö- och byggnadsförvaltning från den 1 september 2021 samt att man
utreder konsekvenserna av möjliga alternativ till nämndorganisation bl.a. med
avseende på kommuninnevånarnas möjlighet att bestämma över sina egna
angelägenheter.
Joakim Larsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Anders Johansson yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst till Anders Johanssons yrkande.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster enligt bilaga.
Därmed beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-29
Dokument nr: OK KS 2021/00152-1, 36

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Joakim Larsson

Bostadsförsörjningsplan 2021–2030 Orsa kommun
Bakgrund
Våren 2020 gav kommunchefen i uppdrag till verksamhetsområde Service och
utveckling att producera en bostadsförsörjningsplan för Orsa kommun, vilket
aktualiserades utifrån kommunens mål om befolkningstillväxt och utifrån behovet av
riktlinjer inom arbetet för nya bostadsprojekt.
Sveriges kommuners bostadsförsörjning har styrning från global och nationell nivå.
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
som i svensk grundlag. Mål om bostadsförsörjning finns i Agenda 2030 och i de 17
hållbarhetsmålen. På nationell nivå säger lagstiftningen, Lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar, att kommunerna ska ha politiskt beslutade
riktlinjer för sin bostadsförsörjning.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan är ett styrande dokument för Orsa kommuns
bostadsförsörjning för tidsperioden 2021–2030. Planen innebär att kommunen pekar
ut strategiska och långsiktiga prioriteringar för att kunna efterleva visionen om ”nya
hållbara boenden som sticker ut” och för att nå det kommunala målet om ökad
befolkning.
Marknadsanalyserna visar att boendeförhållanden är mycket viktiga för kommunens
befolkning och för kommunens utveckling. Utifrån demografiska data och utifrån
marknadsanalyserna pekar bostadsförsörjningsplanen ut två bostadsmålgrupper som
högt prioriterade.
Den ena målgruppen är nybyggare och inflyttare, som vi kan möta genom att öka
tillgången på byggbar mark och tomter. Kommunen har komparativa fördelar i att
kunna erbjuda möjligheten att bo vackert med utsikt samtidigt som det finns närhet till
arbetsmarknader. Utifrån denna insikt pekar bostadsförsörjningsplanen ut södra Orsa
som särskilt intressant att utveckla. En förutsättning för ökat byggande är dock att
kommunen förbättrar sin planberedskap och därför är arbetet för nya bostadsområden
och detaljplaner högt prioriterat i bostads-försörjningsplanen. Uppdaterade
detaljplaner innebär också en effektivare process för bygglov och därmed kortare
handläggningstider.
Den andra målgruppen som är högt prioriterad är våra äldre innevånare. Det utgår
ifrån analys av demografisk utveckling och väntad efterfrågan fram till år 2030 och
kommunen möter detta först och främst genom byggandet av nya äldreboenden. Detta
väntas också ge flyttkedjor som kan öka utbudet för andra grupper.
Det finns även en prioriteringsordning för planer och nya bostadsområden.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-29
Dokument nr: OK KS 2021/00152-1, 36

Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsplan 2021–2030, Orsa kommun
Bilaga 1: Kartor och områdesbilder

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan för
2021–2030.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Orsabostäder AB
Orsa Lokaler AB

Marie Ehlin
Kommunchef
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Ord och begrepp
Detaljplan
Politiskt beslutat dokument som reglerar markanvändning. Äldre benämningar för
detaljplan är stadsplan respektive byggnadsplan.
PBL
Plan- och bygglagen (2010:900). Svensk lag som reglerar planläggningen av mark, vatten
och byggande.
ÖP (Översiktsplan)
PBL säger bl.a. att kommunen ska ha en aktuell och politiskt beslutad översiktsplan för
hela kommunens yta. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov, men är inte
bindande.
LIS-område
Område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
TIBB
Ett webbaserat verktyg för att göra tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus.
NRI
Ett mått från SCB Medborgarundersökningen om hur det är att ”leva och bo” i
kommunen. NRI måttet omfattar arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder,
kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet
OBAB
Orsabostäder AB
OLAB
Orsa Lokaler AB
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1.

Sammanfattning
Bostadsförsörjningsplanen är ett styrande dokument för Orsa kommuns bostadsförsörjning
för tidsperioden 2021–2030. Planen innebär att kommunen pekar ut strategiska och långsiktiga prioriteringar för att kunna svara mot en ökad efterfrågan på bostäder och för att
kunna nå kommunens mål om ökad befolkning. Planen visar vad som styr och påverkar
kommunens bostadsförsörjning och vilka möjligheter kommunen har att styra t.ex. genom
översiktsplanering, detaljplaner, politiskt beslutade mål och genom allmännyttigt
bostadsföretag.
Mål om bostadsförsörjning finns i Agenda 2030 och i de 17 hållbarhetsmålen. Mål 11
innebär bland annat att senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och
ekonomiskt överkomliga bostäder. Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger att kommunen ska ha politiskt beslutade riktlinjer för sin
bostadsförsörjning.
Mer än hälften av Orsa kommuns befolkning bor i tätorten och centralorten Orsa.
Den vanligaste bostadsformen i Orsa är hus med äganderätt. Den näst vanligaste bostadsformen är hyresrätt. SCB:s medborgarundersökning för Orsa visar att innevånarna är i
genomsnitt nästan nöjda med boendeförhållande i kommunen och att boende-förhållandena
är viktiga för hur befolkningen ser på kommunen som helhet. Marknadsanalysen visar en
tydlig efterfrågan på boende som kommunen kan hämta in genom att öka tillgången på
tomter och bostäder. Kommunen har haft en generell prisuppgång på bostäder i flera år,
men med stora prisvariationer mellan objekten och där läget är en avgörande faktor.
Möjligheten att bo vackert i Orsa med utsikt är en komparativ fördel.
Bostadsförsörjningsplanen visar att kommunens planberedskap begränsar möjligheterna att
exploatera för nya tomter och bostadsområden. Eftersom det finns efterfrågan och
eftersom kommunen har tillväxtambitioner är utvecklingsprojekt och detaljplaner för
attraktiva områden högt prioriterat i bostadsförsörjningsplanen. Byggande av nya äldreboenden är också högt prioriterat, vilket i sin tur ge flyttkedjor som ökar utbudet för andra
grupper.

2.

Syfte och bakgrund
Syftet med Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan är att visa hur kommunen inom
perioden 2021–2030 ska nå sina mål för bostadsförsörjningen. Planen innebär att
kommunen efterlever Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, se ff.
stycke. Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan är ett politiskt beslutat styrande dokument,
med kommunfullmäktige som ägare.
Bostadsförsörjningsplanen har arbetats fram som ett utredningsuppdrag inom
verksamhetsområde Service och utveckling inom kommun-förvaltningen. Arbetet har
omfattat extern research och intervjuer med intressenter och experter, se källförteckning.
Beställare och styrgrupp för planen är kommunens lokalförsörjningsråd, som också har
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bidragit aktivt i arbetet. Lokalförsörjningsrådet har en fast bemanning bestående av
kommunchef, sekreterare, verksamhetsområdescheferna, VD för OBAB och OLAB samt
en representant från ekonomienheten.

3.

Nationell och regional styrning av bostadsförsörjningen
Kommunens bostadsförsörjning har styrning från global och nationell nivå. Rätten till
bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk
grundlag. Mål om bostadsförsörjning finns i Agenda 2030 och i de 17 hållbarhetsmålen.
Mål 11 innebär bland annat att senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra
och ekonomiskt överkomliga bostäder.
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger att kommunen ska ha
politiskt beslutade riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska visa;
o
o
o

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av beståndet,
planerade insatser för att nå uppsatta mål,
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Den myndighet som ansvarar för genomförande av de nationella målen avseende
bostadsbyggande är Boverket. Målen för bostadsmarknadspolitiken är att Sverige ska ha
långsiktigt välfungerande bostadsmarknader, att efterfrågan och utbud ska svara mot
behoven och att byggnadsverken ska vara långsiktigt hållbara.
Dalastrategin ”Mot Dalarna 2030” ska vägleda kommuner och andra intressenter i det
regionala utvecklingsarbetet och bidra till genomförandet av internationella och nationella
utvecklingsstrategier. Strategin tar upp den geografiska platsens betydelse och vilka
möjligheter som ges i en allt mer digitaliserad värld. Ett delmål i strategin är ”Ett
sammanhållet Dalarna” vilket handlar om den fysiska planeringens betydelse för att skapa
goda och inkluderande livsmiljöer, se länk i källförteckningen.

4.

Kommunens egna möjligheter att styra och påverka bostadsförsörjningen
Kommunen har flera verktyg för att styra och påverka bostadsförsörjningen. Boverket
nämner allmännyttiga bostadsföretag som ett av de viktigaste verktygen, se ff. stycke.
Viktigt är naturligtvis kommunens fysiska planering och hantering av mark. Den fysiska
planeringen styrs utifrån PBL. Den säger bland annat att kommunen ska ha en aktuell
översiktsplan (ÖP) för hela kommunens yta som i grova drag ska visa hur kommunen ska
utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör
byggas. En ÖP vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande. Kommunens
ÖP beslutades 2019 och blickar fram till 2035. Den lyfter fram betydelsen av attraktiva
boenden för att attrahera företag och arbetskraft. I Orsa kommun finns god tillgång på
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vatten och strandområden och i syfte att utveckla landsbygden har översiktsplanen pekat ut
fyra LIS-områden, däribland flera strandnära områden efter Orsasjöns östra sida, för möjlig
bebyggelse. Detaljplaner reglerar mer i detalj hur olika områden får bebyggas, hur
byggnader får placeras och utformas, se ff. stycke om kommunens planberedskap.
4.1

Vision Orsa 20501
”Vision Orsa 2050” pekar ut kommunens färd mot framtiden. Visionen är grundad
utifrån dialoger med invånare, kommunpolitiker, kommunanställda, näringsliv, och externa
analysuppdrag, bland annat från företaget Kairos Future. Visionen har tre huvudbudskap:




I Orsa skapar vi med människor, inte för
I Orsa finns livskvalitet
I Orsa gör vi saker möjliga.

I visionen uttrycks att kommunen ska ha ”nya hållbara boenden som sticker ut”

4.2

Kommunala mål och kommunplanen
Ett av kommunens övergripande mål är att nå ett befolkningstal om sjutusen innevånare.
Kommunplanen och bostadsförsörjningsplanen pekar ut ett flera insatser för att nå detta
mål, bland annat fortsatt detaljplanering, exploatering av mark och byggprojekt för äldreboende, se ff. stycken. OBAB och OLAB, som förvaltar kommunens lokaler, har en
gemensam långsiktig målformulering om att ”vara en betydande part i samhällsutvecklingen
med attraktiva områden, bostäder och lokaler.”

4.3

Lokalförsörjning
Kommunen har genomfört ett parallellt projekt för att skapa en lokalförsörjningsplan, med
syftet att förbättra kommunkoncernens kontroll på och processer för kommunalt ägda och
hyrda lokaler. Lokalförsörjningsplanen och bostadsförsörjningsplanen är delvis
överlappande, bland annat när det gäller kommunala bostäder där kommunen driver
verksamheter, se följande bild.
Lokalförsörjningsplanen och bostadsförsörjningsplanen är delvis överlappande.

1

https://orsa.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2050.html
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5.

Geografi och demografisk utveckling
Orsa kommun omfattar en landareal om 1797 kvadratkilometer. Med ett invånarantal om
6900 innevånare ger det en befolkningstäthet om ca. 4 invånare per kvadratkilometer.2
Mer än hälften av Orsa kommuns befolkning bor i tätorten och centralorten Orsa, som består av bebyggelsen i Orsa centrum med Västeråker samt Born, Berget, Trunna och
Höglunda. Södra Orsa används som benämning för de byar som ligger söderut från tätorten, inklusive Styversbacken, på gränsen till Mora kommun. Orsas andra tätort är Skattungbyn med ca 300 innevånare. (ÖP 2020)
En undersökning från Urban Utveckling från 2019, beställd av OBAB, presenterar en demografisk analys för Orsa kommun som grundar sig på två olika prognoser, en från Tillväxtanalys år 2012 och en kompletterande prognos utförd av Statisticon år 2018. Prognosen från Tillväxtanalys sträcker sig fram till 2030, medan Statisticons prognos löper fram till
2022. Båda prognoserna bygger på data hämtade från SCB. Den äldre prognosen från 2012
förutspådde en befolkningssiffra om 6920 till år 2018, men sen förutspår samma prognos
en minskning till 6757 fram till år 2030. Förklaringen skulle vara att ett årligt negativt netto
för födda och döda skulle överskrida nettot för inflyttning och invandring. Den färskare
prognosen från Statisticon visar däremot att befolkningstillväxten bland de yngre åldersgrupperna kan vara underskattad och att befolkningen kan öka till 7031 personer fram till
2022. Prognoserna går alltså mot olika håll. Den senaste statistiken från SCB ger stöd för
den mer negativa prognosen från Tillväxtanalys: Födelsenettot fortsätter att vara negativt
även om det vissa år föds fler barn, se ff. tabell.
Åren 2016–2019 ökade befolkningen tack vare positiva inflyttnings och invandringsnetton
som översteg födelsenettot. Denna ökning var dock inte tillräcklig för att nå befolkningsmålet om 7000 innevånare under 2020. För år 2020 fick kommunen istället en befolkningsminskning på grund av fortsatt negativt födelsenetto och samtidigt lågt netto för inflyttning
och invandring. Båda prognoserna visar att andelen äldre kommer att öka kraftigt. Prognosen från Tillväxtanalys visar att ökningen blir särskilt stor i de omsorgskrävande grupperna
80+, se ff. tabell.

Orsa kommuns utveckling för ålderskategorier över 65 år fram till 2030. (Urban Utveckling 2019).

2

4 maj 2021, Skatteverket
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6.

Bostadsutbudet i Orsa kommun
Den vanligaste upplåtelseformen i Orsa är hus med äganderätt. Kategorin har ökat under
senaste åren, med en särskilt stark ökning för fritidshus. Den näst vanligaste upplåtelseformen är hyresrätt, se ff. tabell.
Allmännyttans ca. 800 hyresrätter är belägna i centrum och i ett tiotal områden inom tätorten, med undantag från några enstaka hyresrätter i Skattungbyn. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1–4 r.o.k. och hyreskostnaderna per kvm är genomsnittliga i kommunjämförelse. Under senaste åren har efterfrågan varit större för storlekskategorin mindre
lägenheter 1-2 r.o.k. Orsa kommun har haft en svag tillväxt av lägenhetsbeståndet senaste
åren. Allmännyttans senaste större nyproduktion är från år 2015: projektet Måsen med
16st. lägenheter. Inom kommunens lägenhetsbestånd finns också en mindre andel privata
hyresvärdar och en mindre andel bostadsrättsföreningar om totalt 246 lägenheter för år
2019. Andelen bostadsrätter i Orsa är låg, men inte onormal för kommunkategorin. Större
orter och städer har större andel bostadsrätter. Sedan 2020 gör den centralt belägna bostadsföreningen Grevinnan ett projekt för att bygga till några nya bostadsrätter.
Gränsen för vad som är acceptabel hyra varierar. Enligt OBAB och mäklarna finns det
grupper med tydlig efterfrågan på nyproducerade moderna lägenheter med högre
månadskostnader. Exempel på objekt i denna kategori är Måsen och den pågående
nyproduktionen av bostadsrätter i fastigheten Grevinnan.

Antal bostäder efter upplåtelseform i Orsa kommun, åren 2017–2019 (SCB).
Upplåtelseform, antal
Antal hyresrätter ink, specialbostäder
Antal bostadsrätter
Bostäder med äganderätt
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1218
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2254

2019
1216
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2261
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7.

Marknadsanalyser
I SCB:s medborgarundersökning ger Orsa kommun flera mått på hur medborgare ser på
kommunen som en plats att leva och bo på. NRI måttet omfattar arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och
trygghet. Betyg under 40 betyder ”ej godkänd”, 55 betyder ”nöjda” och betyg över 75 betyder ”mycket nöjda”. För 2020 fick Orsa kommun betygsindex 53 för området bostäder vilket betyder nästan nöjd. Betyget för boende har legat ungefär på samma nivå i flera år.
Prioriteringsmatrisen i medborgarundersökningen säger att Orsa kommun bör prioritera
bostadsutveckling. Området bostäder har ett högt effektmått för Orsa vilket innebär att
höjt betyg för bostäder skulle få stort genomslag för hela NRI-betyget för kommunen.

Bostadsutveckling skulle öka kommunens helhetsbetyg enligt medborgarundersökningen från SCB 2020.

Analysen i medborgaundersökningen är sammstämmig med vad som kommit fram i en
undersökning som konsultföretaget Kairos Future gjorde 2019 för kommunens visionsarbete. En av huvudslutsatserna var att Orsa är en ”boendekommun” och att boendekvaliteterna är helt avgörande för att utveckla Orsa. Kairos Future ser att relationen med
Mora blir alltmer betydelsefull i framtiden, där Orsa kan utveckla komparativa fördelar som
boendekommun inom en gemensamt regional arbetsmarknad. Utvecklingen mot mer
distansarbete ses som en möjlighet. Bland faktorer som gör en plats attraktiv att bosätta sig
på nämer Kairos Future närhet till natur och vatten, tillgång på friluftsliv, trygghet, låg
brottslighet, bra bostäder, bra kommunikationer, närhet till affärer, och att det är vackert.
”Kan Orsa utveckla boendeattraktiviteten innebär det ännu bättre möjligheter för arbetslivet och inte minst
tillgång till kompetens” (Kairos Future 2019).
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Kommunen senaste rapportering till Boverket för 2019 visar en bostadsmarknad i balans.
Från februari 2021 rapporterade OBAB även viss risk för avmattning i efterfrågan för hyreslägenheter i bolaget. Analysen blir mer intressant om man ser framåt i tiden och tar hänsyn till marknadstrenderna. De närmaste åren kommer åldersgrupperna 80–89 att öka med
flera tiotals procent, vilket påverkar bostadsförsörjningsbehoven för äldre, se ff. stycke om
prioriteringar för äldreboende.
Marknadssituationen och efterfrågan för bostäder i Orsa påverkas av den lokala utvecklingen i Orsa och av utvecklingen i regionen och omvärlden. Översiktsplanen lyfter fram
Orsas regionala roll som boendekommun och de komparativa fördelarna med vackra lägen
och närhet till Mora. Arbetsmarknadsstatistiken visar att Orsa och Mora väsentligen utgör
en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Nästan hälften av Orsas arbetande befolkning
pendlar ut från kommunen, varav en stor del till Mora (SCB 2018). Det finns också ett betydande pendlingsflöde från Mora till Orsa. Handelsbanken i Orsa3 och mäklare beskriver
att Moras snabbare befolkningstillväxt ger ett efterfrågetryck för bostäder som förklarar en
uppåtgående prisutvecklingen för privatbostäder för både Mora och Orsa. Att Moras befolkning växer snabbare än Orsas beror på att Moras årliga och positiva flyttnetto överstiger nettot för födda och avlidna.4 De som väljer att bosätta sig i Orsa får en prisrabatt eftersom prisnivåerna generellt släpar efter Mora för både villor och bostadsrätter. Från 2016
till 2019 ökade priserna för småhus i Orsa med 30%.5

8.

Prioritering av segment och målgrupper
Enligt Boverket bör kommuner analysera sin bostadsmarknad genom marknadssegmentering, d.v.s. genom att dela in marknaden i grupper med likartade behov och förutsättningar.
Att prioritera vissa segment i bostadsförsörjningen innebär inte att andra segment prioriteras bort helt. Orsa kommuns prioriteringarna innebär att inom de närmaste åren lägga extra
resurser där kommunen kan möta givna behov, given efterfrågan på boende och där kommunen kan fylla målet om befolkningsökning. De segment som prioriteras kallas fortsättningsvis för målgrupper.

8.1

Målgruppen nybyggare och inflyttare
Inflyttning och nyproduktion är intressant för Orsa kommun eftersom det redan finns en
given efterfrågan att möta och ta hem. Målgruppen innehåller familjer och personer med
ekonomisk styrka för att kunna konkurrera på privata bostadsmarknaden och som kan efterfråga tomter för nyproduktion. En del av segmentet är redan kommuninnevånare. Segmentet består i övrigt av möjliga inflyttare och nybyggare. Här finns grupper och personer
som också kan fylla kommunens och arbetsmarknadens behov av kompetens. Här finns företagare som kan etablera nya verksamheter för Orsa.
En grupp som enligt Handelsbanken i Orsa utmärker sig är inflyttande yngre familjer, med
Handelsbanken stänger kontoret i Orsa under 2021.
Källa: www.morakommun.se
5 Källa: www.maklarstatistik.se
3
4
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reavinst från en bostadskarriär i en större stad. Handelsbanken i Orsa och Länsförsäkringar
fastighetsförmedling i Mora ser en stark efterfrågan för bostäder och tomter i pendlingsläge
och med närhet till Mora. Mäklarna och banken ser ett underskott på objekt- och efterfrågar mer planarbete och tomter för att möta detta. Enligt banken ligger prisnivån för villor i
Orsa idag på en nivå där lån för nyproduktion under vissa förutsättningar kan räknas hem:
Förutsättningarna är bra geografiskt läge, vilket förutom närheten till Mora särskilt innebär
vackert läge med sjöutsikt alternativt strandläge.
Kommunens egen tomtförsäljning visar att tomter med dessa förutsättningar ger flera
hundra procent högre slutpriser, när alla andra faktorer är lika. God infrastruktur, t.ex.
fiber, räknas som självklart eftersom det måste vara möjligt att arbeta från hemmet. Här
finns således en given efterfrågan och en given möjlighet för kommunen ta hem befolkningstillväxt.
Kommunen har redan prioriterat och startat planarbetet för norra delen av Styversbacken,
vilket kommer att ge 80–906 nya fastigheter, beroende på hur området planeras. Erfarenheter från bland annat Södra Styversbacken visar att köpare för permanentboende konkurrerar med köpare för fritidsboende. Om kommunens tomtexploatering ska appellera permanentboende och befolkningsökning, så behöver planering och marknadsföring anpassas
för permanentboende.

8.2. Målgruppen äldre
Äldre i Orsa utgörs av flera delgrupper med olika krav, önskemål och ekonomiska förutsättningar. Bland de äldre finns grupper som klarar sig utan kommunal omsorg. Bland de
äldre finns grupper som kan konkurrera på bostadsmarknaden, t.ex. inflyttande pensionärer
och hushåll som har en reavinst från en fastighetsförsäljning. En del är målgrupp för hyresrätter inom allmännyttan med högre månadskostnader. Merparten av de äldre i Orsa har
dock mer begränsade ekonomiska förutsättningar.
I en undersökning från 2019, beställd av OBAB undersöktes behoven och betalningsviljan
för trygghetsboende: 41 % av hushållen uppgav att en månadshyra på 3 999 kr eller mindre
var en acceptabel månadskostnad, men 92 % uppgav 5 999 kr som ett maxbelopp. Den
mest efterfrågade bostadsstorleken är två rum och kök eller mindre. De tre viktigaste faktorerna vid utformningen av boendet var; ”tryggt område”, ”närhet till service” samt ”tyst
och lugnt område”.
I undersökningen gjordes också en tillgänglighetsinventeringen av passager, trapphus, uteplatser och gemensamma faciliteter inom allmännyttans lägenheter. Inventeringen utfördes
med TIBB-verktyget som graderar tillgängligheten respektive adress. Resultatet av inventeringen visar att 74 % av inventerade adresser inte uppfyller de grundläggande krav som
finns om tillgänglighet enligt TIBB-verktyget. Konsultföretaget Urban Utveckling rekommenderar OBAB att förbättra tillgängligheten i det ordinarie beståndet för att underlätta för
6

Antalet fastigheter i norra delen av Styversbacken kan ändras under planarbetet.
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äldre att bo inom allmännyttan. Enligt Urban Utveckling finns det stora möjligheter att
skapa trygga och funktionella bostäder för majoriteten av de äldre i Orsa genom att tillgänglighetsanpassa delar av allmännyttans bestånd. Enligt Urban Utveckling skulle detta
kunna göras utan omfattande investeringar.
Detta stöds också av Boverket som beskriver att den stora ökningen av 80+ seniorer inte
behöver ge en motsvarande ökning för vårdbehov eftersom vi samtidigt blir friskare.
Andelen som bor i särskilt boende kommer att fortsätta minska och allt fler äldre kommer
att välja att bo kvar eller välja en anpassad bostad inom ordinarie bostadsbestånd. En viktig
faktor är utvecklingen och de nya möjligheter som ges från e-hälsa och välfärdsteknik.
SKR, har utsett några kommuner som modeller för äldreomsorgens digitalisering under åren 2020–2022. Modellkommunerna ska visa hur e-hälsa och välfärdsteknik kan
möta utmaningar med den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen.

8.2.1. Kommunala äldreboenden
Kommunförvaltningen driver särskilda boenden på två adresser i Orsa. Inom Lillåhem på
Parkgatan 2 finns särskilt boende och även lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten
förvaltas i internt hyresavtal med OLAB. På Kaplansgatan 19 finns Orsagården med särskilt boende och även korttidsboende. Orsagården har ett externt hyresavtal.
En jämförelse i KOLADA visar att kommunens lokalkostnader för äldreboende om
5573kr per innevånare 65+, kan ses som normala, se ff tabell.

Kommunens lokalkostnader för äldreomsorgen, per innevånare 65+(tkr). (Kolada)

Oavsett den demografiska utvecklingen är Orsas äldreboenden i behov av modernisering.
2019 beslutade kommunen att bygga om Lillåhem för trygghetsboende och att satsa på nybyggnation för särskilt boende ”projektet Slipstenen”.
Att beräkna behovet av platser för särskilt boende är svårt, vilket också Socialstyrelsens Lägesrapport Vård och Omsorg om äldre 2020 beskriver. Som ovan angivits sker en tydlig
ökning i Orsa inom gruppen 80+ seniorer. Rapporten visar att våra äldre blir friskare och
klarar sig allt bättre själva. Man får stöd i hemmet under längre tid. Medianvårdtiden i riket
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för särskilt boende är 24 månader. För Orsa ca 20,5 månader. Till analysen skall också läggas till möjligheter från e-hälsa och välfärdsteknik. Rapporten anger också att äldre på särskilt boende upplever sig mer ensamma än de som bor kvar hemma. Ändamålsenliga lokaler är viktiga, men arbetsmetoder och bemötande har minst lika stor betydelse.
Den eventuella flytten till särskilt boende sker allt högre upp i åldrarna. I gruppen 65–79 år är det mindre
än 2 procent som bor i särskilt boende. Av dem som har passerat 80 är det 13 procent av männen
och cirka 20 procent av kvinnorna som bor i särskilt boende (2018, enligt SCB).
Utvecklingen tyder på en relativ minskning av behovet för särskilt boende för 80+ gruppen, men eftersom Orsa kommun har en högre andel 80+ bedömer verksamhet omsorg att
det ändå är troligt att kommunen behöver fler platser inom särskilt boende.
Projektet för Slipstenen innebär att fler platser för trygghetsboende kan byggas på det befintliga särskilda boendet Lillåhem. Nettoökningen av äldreboenden antas frigöra bostäder
och möjliggöra flyttkedjor när fler äldre flyttar till kommunens äldreboenden. Enligt Boverket finns dock risk för att överskatta flyttkedjorna. En del av de frigjorda bostäderna kan bli
fritidshus, och en del kan vara olämplig för marknaden, se ff. stycke om vakanta bostäder.
Dessutom kan flyttar utebli för de äldre som inte kan finansiera månadskostnaderna för nya
trygghetsboenden.

8.3 Övriga bostadssegment
Ungdomar och studenter är viktiga segment även om de inte har högsta prioritet i bostadsförsörjningsplanen. Kommunen har rapporterat till Boverket om marknadsbalans för dessa
kategorier.
Det finns i nuläget inga särskilda studentlägenheter i Orsa kommun. Den direkta efterfrågan är svag och segmentet är litet som en följd av den begränsade tillgången på lokala eftergymnasiala utbildningar. Kommunen kan driva upp efterfrågan på studentboende genom
att satsa på lokala eftergymnasiala utbildningar och genom att etablera ett högskolecentrum,
med möjlighet att studera på distans. Boverket upplyser om statsbidrag för sådana satsningar.
Ett annat ungt segment är personal inom turismnäringen. Under vintersäsongen år 2019 2020 hade Orsa Grönklitt över trehundra anställda i Orsa och anläggningschefen rapporterade om efterfrågan på personalboende som man inte kan möta med sitt eget begränsade
utbud av personalbostäder. Konsekvenserna blir att anställda tvingas att pendla. Turismpersonalen efterfrågar små och enklare bostäder, gärna med delade faciliteter och med prioritering på låga kostnader. Enligt Grönklitt skulle ett ökat boendeutbud på orten underlätta
företagets kompetensförsörjning. Boendena får gärna ligga centralt i Orsa.
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Familjer och vuxna i åldersgrupper från 25–67 år representerar halva befolkningsmängden i
kommunen. Här finns flera segment med olika behov och ekonomisk styrka. En del är bostadsförsörjd genom kommunala och privata hyresrätter. Här finns den stora gruppen som
är bostadsförsörjd med äganderätt och en mindre grupp om några hundra personer med
bostadsrätt. Rapporterna från Boverket och från allmännyttan visar att marknaden i stort
sett är i balans, vilket även gäller för gruppen nyanlända.7 OBAB rapporterade i februari
2021 om risk för minskning av efterfrågan för hyreslägenheter inom allmännyttan. En möjlighet för kommunen att vid behov öka utbudet för allmännytta är att omvandla långtidsvakanta affärslokaler till bostäder. Ett möjligt objekt för detta är de OBAB-förvaltade lokalerna på Järnvägsgatan 27.
Ett litet men ur kommunal synpunkt viktigt segment är vuxna med särskilda behov av bostadsanpassning. Bostadsförsörjningen för LSS och även för socialpsykiatrin ombesörjs av
särskilda omsorgen inom Orsa kommun. Verksamheten omfattar serviceboendet Längtan
och gruppbostäderna Ivar Kistis och Ström Pers. På boendena finns personal dygnet runt.8
Allmännyttan har senast från 2019 rapporterat om marknadsbalans för dessa grupper.

9.

Planberedskap och bygglov
Marknadsanalysen visar god efterfrågan för tomter i attraktiva områden. Stadsbyggnadsförvaltningen och flera andra källor framhåller möjligheten att förbättra Orsas planberedskap
för att möta detta. Kommunen kan under de kommande åren utveckla nya områden som i
nuläget saknar planer, områden som är utpekade i översiktsplanen och som är intressanta
för bostadsmarknaden. En andel av de gällande detaljplanerna är föråldrade med inaktuellt
innehåll. Föråldrade planer behöver ses över bland annat gällande huvudmannaskap, allmänna platser, utformning av vägar och naturmark samt lösningar för VA. Den rådande
situationen för planberedskapen kan bl.a. förklaras av hög efterfrågan på planarbete från
Mora och Orsa kommuner och kommunernas prioriteringar rörande planuppdragen. I februari 2021 pågår flera planarbeten för kommunen, bland annat för bostäder i Norra Styversbacken, se ff. stycke.
Med mer uppdaterade detaljplaner för bostäder skulle bygglovsbeslut kunna handläggas på
delegation till tjänstemän och utan beslut i nämnd. Det skulle ge en effektivare process för
bygglov och kortare handläggningstider. Det skulle öppna för fler tomter i fler områden
och mer byggande.
”De rådande bristerna för planberedskapen sätter i de flesta fall krokben för en enklare bygglovsprocess.”
(Bygglovsenheten 2021)

Allmännyttans senaste rapport till Boverket om marknadsbalans är från 2019.
Enheten rapporterar om att lokalerna på Stensgatan har bra ändamålsenlighet och tillräckliga ytor. På
gruppboendet Ivars Kistis har toaletter i brukarlägenheterna små ytor vilket försvårar vårdrutinerna.
7
8
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Kommunen kan ge förhandsbesked för bygglov i ej planlagda områden, men förfarandet är
begränsat till enstaka byggrätter per område. Förfarandet är arbetskrävande och innebär utredningar och remissförfaranden.9 VA-frågorna är en viktig remissinstans. Både beslut om
förhandsbesked och senare bygglov måste beslutas i nämnd och bygglovsbesluten riskerar
överklaganden vilket kan försena processen ytterligare. Förfarandet med förhandsbesked
och utan detaljplan innebär risk för byggande med sämre fysisk planering och helhetsbild
av utvecklingsbehoven. Trots rådande planberedskap klarar bygglovsenheten hundra procent av sina bygglovsärenden inom tio veckor10.
I Orsa kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om- och beställer planuppdrag till
stadsbyggnadsförvaltningen. När det gäller detaljplaner innebär det en PBL-reglerad process på vanligen ett till två år fram till beslutad och lagakraftvunnen plan. Eftersom kommunen har en beslutad översiktsplan, och om planförslaget är förenlig med denna, kan ett
standardförfarande tillämpas: Planenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen startar en utredning som omfattar flera olika frågor rörande bl.a. trafik och VA. Ett planförslag för
samråd upprättas. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från myndigheter, kända
sakägare och intressenter. Samrådet ger insyn i arbetet och minska risken för överklaganden. När ett förslag till detaljplan varit på samråd och planen har bearbetats ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att ge
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningen kan kommunen göra mindre justeringar. Om ändringen av planförslaget är väsentlig krävs ny
granskning. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige. Detaljplanen får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts, vilket innebär att planen inte längre kan överklagas.

9.1. Södra Orsa – flera attraktiva områden
Södra Orsa omfattar områden från Höglunda till Styversbacken, efter sluttningen mot Orsasjön. Här råder efterfrågetryck och utbudsunderskott för byggbara tomter vilket i praktiken begränsar ytterligare nyproduktion och ytterligare ökad bosättning. Den södra delen av
Styversbacken är slutsåld och detaljplaneprocessen för norra delen av Styversbacken är
startad i februari 2021. Bristen på fungerande detaljplaner innebär att endast enstaka och
spridda tomträtter kan exploateras.
Södra Orsa berörs av omfattande intressen för friluftsliv, naturvård och jordbruk, men enligt översiktsplanen finns ändå möjligheter att på sikt öka byggande och bosättning förutsatt att kommunen ser över gamla detaljplaner och tar fram helt nya planer. Ett intressant
område som behöver utvecklingsarbete och detaljplan är området kring folkparken Skeer.
Vägdragningen för den nya E45:an genom området behöver vinna laga kraft och när det
gäller trafiken i övrigt framhåller översiktsplanen behovet av välplanerade lösningar för områdena. Södra Orsa har en splittrad arrondering vilket också är en utmaning i exploateringen av tomtmark.
9

Fryksås är ett exempel på ett ej detaljplanerat område där kommunen arbetar med förhandsbesked.
I nuläget våren 2021.

10
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10.

Kommunens exploatering av mark för bostäder
Kommunen har beslutade riktlinjer för köp, försäljning och förvaltning av mark.
Kommunen ska sträva efter att förvärva mark i tätortsnära områden som går att utveckla
för bostads-, industri-, handels-, fritids- och rekreationsändamål och andra allmänna intressen. Markreserven ska ge kommunen möjlighet att nå politiska mål. Översiktsplanen, detaljplan och andra antagna styrdokument vägleder kommunen i bedömningen av om ett område är aktuellt för kommunen att köpa eller sälja.
Verksamhetsområde Samhälle inom kommunförvaltningen arbetar kontinuerligt med exploatering av kommunal mark, för att utvinna de tomter som går att få ut inom befintlig
planberedskap. I arbetet ingår att utreda förutsättningar för bostadsbyggande, söka förhandsbesked och att marknadsföra villatomter. I februari 2021 låg antalet byggbara kommunala tomter under 10st. Verksamhetsområde Samhälle har en aktiv roll både i planprocesserna och i genomförandet av planerna. Genomförandet innebär t.ex. avstyckning och
marknadsföring av tomter och att planera för kommunal service.

11.

Vakanta bostäder ”ödehus”
Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att Orsa kommuns ska inventera
förekomsten av så kallade ”ödehus” (vakanta bostäder). Idén kommer från ett medborgarförslag till kommunfullmäktige våren 2020. Med ”ödehus” avses lågt nyttjade bostadshus
som skulle kunna möta efterfrågan på bostadsmarknaden, antingen som hyres- eller
försäljningsobjekt.11
Flera kommuner driver liknande projekt. Älvdalens kommun genomförde ett
”ödehusprojekt” under åren 2016–2017, med resultatet att 35–40 ”tomma hus” såldes eller
hyrdes ut. Älvdalens kommuns arbetsinsats omfattad sju månaders heltidsarbete för en
person.
Falu kommun har ett EU-finansierat Leaderprojekt under namnet ”Landsbyggare Falun”,
där kommunen marknadsför att bo och leva i Falun. Inom projektet inventeras marknaden
genom vykortsutskick till fastigheter där ingen är skriven.
Östersunds kommun driver webbplatsen Leva i Östersund12 där kommunen i samarbete
med näringslivet marknadsför inflyttningen och kompetensförsörjning för kommunen.
Arbetet omfattar brevutskick till husägare för att tipsa om möjlighet att hyra ut eller sälja.
Man tipsar om webbplatser och kontaktuppgifter till mäklare och att man kan göra en
intresseanmälan som går till alla lokala mäklare.
Inom arbetet med Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan gjordes en inventering av
möjliga ”ödehus” i februari 2021. Inventeringen genomfördes med bistånd från

12

Östersunds kommuns webbplats levaiostersund.se
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kartenheten inom Mora-Orsa Stadsbyggnadsförvaltning varvid olika parametrar för urval
och sökning med GIS-stöd testades. Träfflistan vid sökning i Orsa tätort och byarna
närmast tätorten innehöll 386st. hus vid sökning på; <ingen skriven på adressen>, <minst
50kvm> och <taxeringsvärde minst 150tkr>. Träfflistan innehåller adressuppgifter till
fastighetsägare. Många av fastigheterna har två eller flera ägare. Under sportlovssäsongen
gjordes en fältundersökning av 50st. slumpmässigt utvalda hus från träfflistan. Flera av
husen användes vid undersökningstillfället som fritidshus och det kan antas att en
betydande andel av de 386 husen inte kommer att sättas på marknaden.
De femtio undersökta husen är i varierande skick, storlek och standard. Några av husen
kan betraktas som renoverings eller rivningsobjekt. Det är sannolikt att en andel av husen
kan omsättas på marknaden som hyres- eller försäljningsobjekt. Lokalförsörjningsrådet har
beslutat att lokala mäklare kan vara mer lämpliga för detta arbete. Det ligger i marknadens
och säljarens intresse att ödehus säljs och värderas under marknadsmässiga former.
Kommunens följande åtgärd är att informera lokala mäklare om kommunens inventering.

12.

Orsa kommuns prioriteringar för att öka bostadsutbudet
Kommunen har ett övergripande mål om att nå sjutusen innevånare. Föregående stycken
visar vilka bostadssegment och målgrupper kommunen skall prioritera i bostadsförsörjningen för att nå detta mål. Prioriteringarna innebär strategiska och långsiktiga insatser och
projekt där de avgörande effekterna för bostadsutbud och befolkningstal kommer att
kunna synas och mätas några år fram i tiden. Följande bild åskådliggör detta:

Projekt och insatser för bostadsförsörjning.
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1) Fortsatt exploatering av bostadsmark från redan detaljplanerade områden och med
fokus på attraktiva tomter för permanent bosättning. Detta kan ge enstaka tomter i
olika områden.
2) Planarbetet för Norra Styversbacken startades 2021. Fastigheter beräknas vara klara
för försäljning från 2024. Förutom Norra Styversbacken kommer planarbeten att startas för ytterligare bostadsområden. Kommunstyrelsen fattar beslut om prioriteringsordningen för detta och ordningen kan ändras beroende på vad som tillkommer när
förutsättningarna för respektive område undersöks närmare. Se aktuell prioritering av
områden och planer i bilaga 1. I detaljplaneringen är det viktigt att områdena blir attraktiva för permanentboende, vilket även ska beaktas vid planering av upplåtelseformer och marknadsföring. Arbetet ska också bidra till att realisera kommunens vision,
som bland annat berättar om nya hållbara boenden som sticker ut.
3) Nyproduktion för nytt särskilt boende, vilket ger ökning av hushåll för särskilt boende och möjliggör produktion av trygghetsboenden på Lillåhem. Allt som allt en
nettoökning av permanenta bostäder.
4) Till övriga insatser räknas annat som kommunen bidrar med för att främja bostadsförsörjning; samarbetet med mäklare för att sätta ”ödehus” på marknaden, se ff. stycke
och kommunens arbete för att främja privat exploatering för bostäder.
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Prioritering Område

Detaljplan, akt

Beskrivning

1

Södra Orsa - Styversbacken
Planarbete nystartat
etapp 2 (norra området)

Pågår 2021. Ca. 80-90 nya fastigheter med strandnära läge
enligt nuvarande förslag (2021-04-22). Kommunal mark.

2

Södra Orsa – Odlingen,
mellan Skeervägen och
E45.

3

Detaljplan från 1994
Södra Orsa - Nedre Kuruld
(DP 90), akt 2034-P60

Påbörjas 2022. 5 villatomter. Området inväntar lagakraftvunnet
beslut för nya E45 innan genomförande. Innan vägplanen finns
kan projektering för väg, va, el och fiber utföras samt
upphandling av entreprenad. Kommunal mark.

4

Södra Orsa - Skeer,
folkparken och området
nordöst om folkparken

Ej planlagt

Påbörjas 2023. Område är utpekat för bostäder i ÖP, detaljplan
krävs. Omfattar både kommunal och privat mark. OLAB äger
folkparken. Orsa kommunen behöver ta fram en utvecklingsidé
för området innan Stadsbyggnads får planuppdrag.

5

Centrum - ULAS 2

Område för bostäder vid Lillån, ca 2800 kvm stort. Orsa
Stadsplan från 1926 (SP
kommunen behöver ta fram en utvecklingsidé för området.
1) akt 20-OSS-2
Beroende på utvecklingsidé kanske en planändring krävs.

Påbörjas 2022. 10 villatomter. Vägplanen för nya E45 ska vinna
laga kraft innan genomförande. Innan vägplanen finns behöver
Detaljplan från 2009
utformning av lokalgata samt huvudmannaskap ses över. Även
(DP 111), akt 2034-P161
projektering för väg, va, el och fiber samt upphandling av
entreprenad kan göras innan vägplanen finns. Kommunal mark.
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Stadsplan från 1933
(SPL 3), akt 20-OSS-32

Eventullt flerfamiljshus i centrum. Orsa kommunen behöver ta
fram en utvecklingsidé för området. Beroende på utvecklingsidé
kanske en planändring krävs.

6

Centrum - UVEN 9

7

Stadsplan från 1988,
Centrum - Sturegatan, vid (SPL 70), akt 2034-P7,
hamnen.
och 1963, akt 20-OSS197.

Enligt ÖP kan en förtätning längs Sturegatan (vid hamnen)
prövas genom detaljplaneläggning, idag är området planlagt
som naturmark. Området är inom strandskydd. Kommunal
mark. Orsa kommunen behöver ta fram en utvecklingsidé för
området innan Stadsbyggnads får planuppdrag.

Centrum - mellan Bunk och Avstyckningsplan från
Ön samt del av
1942, akt 20-OSJ-1797
Västeråkern
samt ÖP (APL 1942)

Området närmast reningsverket i Bunk är kanske möjligt för
etablering av bostäder, vilket kan prövas i en ny detaljplan.
Området är inom strandskydd. Behöver reningsverk byggas ut
är det inte möjligt med bostäder. Området omfattar både
kommunal och privat mark. Orsa kommunen behöver utreda
reningsverkets påverkan på omgivningen samt ta fram en
utvecklingsidé för området innan Stadsbyggnads får
planuppdrag.

8

9

Centrum - Ön

Detaljplan från 1992,
(DP 85), akt 2034-P42

Nytt bostadsområde söder om kyrkogården utpekat i ÖP. Kräver
ny detaljplan, området är inom strandskydd. Kommunal mark.
Orsa kommunen behöver utreda eventuella föroreningar i
området (gammal soptipp på platsen enligt uppgifter) samt ta
fram en utvecklingsidé för området innan Stadsbyggnads får
planuppdrag.

10

Centrum - Område
omkring Kaffestugan och
omkring Krokgatan, mot
Lindänget

Detaljplan från 1977,
(DP 95), akt 2034-P81.

Området planlagt som naturmark. Enligt ÖP skulle en förtätning
av bostäder kunna prövas genom detaljplaneläggning. I ÖP:n
kallas området ”grön kil nära vårdcentralen”. Kommunal mark.
Orsa kommunen behöver ta fram en utvecklingsidé för området
innan Stadsbyggnads får planuppdrag.

Centrum – Grevinnan 8

Detaljplan för kv.
Grevinnan (DP 78), akt
2034-P21.

Planlagt för förskola. Bra läge för bostäder om detaljplan
ändras. Kommunal mark.
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Centrum – sydväst om
brandstationen

Stadsplan från 1977,
(SPL 48), akt 2034P1978/1

Berget – norr om Södra
Detaljplan från 1983
Bergvägen, öster om E45, (SPL 64), akt 2034”Norra Maklinsänget”
P1984/1

Området är planlagt för bostäder, allmänt ändamål och
industri/verksamhet. Området är inte utbyggt. Ny detaljplan
krävs om området ska förtätas med bostäder. Mest kommunal
men även privat mark.

Detaljplan för 52 villatomter. Ingen del av detaljplanen är
genomförd, området är idag bevuxet med skog. Planen behöver
aktualiseras innan genomförande. Omfattar både kommunal
och privat mark. E45 medför att planlagda tomter närmast
vägen inte kan bebyggas utan åtgärder.

Centrala Orsa - vid stora
rondellen, E45

Stadsplan från 1976,
(SPL 43), akt 2034P1976/5

ÖP anger att området kan nyttjas för bostäder, ny detaljplan
krävs i sådana fall. Kommunal mark.

Berget - korsningen
Stackmoravägen/Södra
Bergvägen

Detaljplan från 1993
(DP 88), akt 2034-P48,
”Furulidsområdet”

Detaljplan för bostäder eller förskola. Flera villatomter möjliga
om ej förskola. Kommunal mark.

Born - mitt emot Röda
Kvarn, mellan
Järnvägsgatan och
järnvägen.

Detaljplan från 1994
(DP 89), akt 2034-P51

10 bostadslägenheter. Kommunal mark.

Born - mellan Norra
Bergvägen och
Lillpersvägen

Detaljplan från
7 villatomter. Planen behöver dock aktualiseras innan
1989,(DP 73), akt 2034- genomförande. Planen omfattar både kommunal och privat
P13, ”Klockarkitt”
mark.
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På sikt skulle området kunna bli mer inriktat på bostäder och
Område runt Kandre och
Stadsplan från 1926 (SP handel. Om det blir aktuellt med bostäder i området ska det
Orsa Lärcentrum, norr om
1) akt 20-OSS-2
säkerställas att marken är lämplig och ej förorenad. Privat och
Stormyrgatan.
kommunal mark.

Centrala Orsa Storgärdet,
mot järnvägen och norr
om lokstallarna.

Stadsplaner från 1972,
(SPL 28, 1, 49, 94), akt
Enligt ÖP finns outnyttjade byggrätter kvar för bostäder. Privata
20-OSS-261 och 1926,
mark och kommunal (OBAB).
akt 20-OSS-2. Detaljplan
från 1996, akt 2034-P77

RENEN 12 och 15

Stadsplan från 1926 (SP Stadsplan för bostäder mellan järnvägen och hyresrättsområdet
1) akt 20-OSS-2
på Storgärdet. Miljöundersökning av marken krävs.

Stenberg - flera områden

Ej planlagt

Flera områden i Stenberg är utpekade i ÖP:n som möjliga för att
exploatera för bostäder. Detaljplan behövs. Omfattar både
kommunal och privat mark.

Centrum - MÅSEN 1

Detaljplan från 2007,
akt 2034-P152

Hyresrätter. Två nya byggnader (max 2 våningar, 600
kvm/byggnad) för bostäder i strandnära läge möjliga. OBAB
äger fastigheten. Enligt Roland Fållby (2021-03-25) är
nyproduktion av hyresrätter inte möjlighet map ekonomin och
dessutom bedöms hyresmarknaden vara i balans i Orsa.

Centrum - del av HÄSTEN
11, område vid gamla
polisstationen

Detaljplan från 1990
(DP 81), akt 2034-P25

Hyresrätter. Utöver befintligt hyreshus finns byggrätt för ett
flerfamiljshus. Kommunal mark (OBAB). Enligt Roland Fållby
(2021-03-25) är nyproduktion av hyresrätter inte möjlighet map
ekonomin och dessutom bedöms hyresmarknaden vara i balans
i Orsa.
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Centrum - KRAKAU 5

Hyresrätter, finns outnyttjad byggrätt för bostäder inom
befintlig fastighet (tidigare byggnad revs för ett antal år sedan).
Stadsplan från 1926 (SP
Enligt Roland Fållby (2021-03-25) är nyproduktion av
1) akt 20-OSS-2
hyresrätter inte möjlighet map ekonomin och dessutom
bedöms hyresmarknaden vara i balans i Orsa.
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Bostadsförsörjningsplan 2021–2030, Orsa kommun

Bilaga 2: Kartor och områdesbilder – för prioriterade områden

1
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Bostadsförsörjningsplan 2021–2030, Orsa kommun
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Bostadsförsörjningsplan 2021–2030, Orsa kommun
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.05.2021

§ 59

OK KS 2021/00152-1

Bostadsförsörjningsplan 2021-2030
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan för
2021–2030.

Sammanfattning av ärendet
Bostadsförsörjningsplanen är ett styrande dokument för Orsa kommuns
bostadsförsörjning för tidsperioden 2021–2030. Planen innebär att kommunen pekar
ut strategiska och långsiktiga prioriteringar för att kunna efterleva visionen om ”nya
hållbara boenden som sticker ut” och för att nå målet om ökad befolkning.
Marknadsanalyserna visar att boendeförhållanden är mycket viktiga för befolkningen
och kommunens utveckling. Utifrån demografiska data och utifrån
marknadsanalyserna pekar bostadsförsörjningsplanen ut två bostadsmålgrupper som
högt prioriterade.
Den ena målgruppen är nybyggare och inflyttare, som vi kan möta genom att öka
tillgången på byggbar mark och tomter. Kommunen har komparativa fördelar i att
kunna erbjuda möjligheten att bo vackert med utsikt samtidigt som det finns närhet till
arbetsmarknader. Utifrån denna insikt pekar bostadsförsörjningsplanen ut södra Orsa
som särskilt intressant att utveckla. En förutsättning för ökat byggande är dock att
kommunen förbättrar sin planberedskap och därför är arbetet för nya bostadsområden
och detaljplaner högt prioriterat i bostadsförsörjningsplanen. Uppdaterade
detaljplaner innebär också en effektivare process för bygglov och därmed kortare
handläggningstider.
Den andra målgruppen som är högt prioriterad är våra äldre innevånare. Det utgår
ifrån analys av demografisk utveckling och väntad efterfrågan fram till år 2030 och
kommunen möter detta först och främst genom byggandet av nya äldreboenden. Detta
väntas också ge flyttkedjor som kan öka utbudet för andra grupper.
Det finns även en prioriteringsordning för planer och nya bostadsområden (behandlas i
nästa paragraf, § 60).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-05-11
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-04-29
Bostadsförsörjningsplan 2021-2030
Bilagor: karta och områdesbilder samt prioriteringsordning för detaljplaner och nya
bostadsområden

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår, efter redaktionella ändringar, kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Orsa kommuns bostadsförsörjningsplan för
2021–2030.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Avsändare
Orsa kommun
Kommunrevisionen

Datum
2021-03-02

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
För kännedom till kommunfullmäktige

Granskning av vikariehantering
På uppdrag av Orsa kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat kommunens styrning
och uppföljning av vikariehanteringen. Granskningen har syftat till att bedöma om
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av vikariehanteringen.
Granskningen visar att det saknas förvaltningsmål i verksamheten och att dess pedagogiska
resultat inte utvärderats. Detta är en brist eftersom pedagogisk verksamhet skiljer sig från
reguljär förvaltning. Skolverksamhet handlar om individuella utvecklingsprocesser hos
eleverna, vilket gör att vikariehanteringen inom detta område är en pedagogisk uppgift och
inte endast fråga om administration.
Granskningen ger följande rekommendationer:
—Utskottet för strategi bör formulera och följa upp mätbara förvaltningsmål för
bemanningsenhetens arbete.
—Bildningsutskottet bör utvärdera om kvalitén på undervisningen har höjts i samband med
att verksamhetens vikariehantering införlivats i bemanningsenheten.
—Om bildningsutskottet finner att kvalitén på undervisningen inte har höjts eller om
höjningen är försumbar bör utskottet tillsammans med utskottet för strategi undersöka
möjligheterna att minska kostnaderna för vikariehanteringen för skolans verksamheter.
Kommunens revisorer önskar att kommunstyrelsen lämnar ett samlat yttrande med
redovisning av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnats i rapporten. Yttrandet
skickas till revisionens biträde, johan.malm@kpmg.se senast 2021-06-03.
För revisorerna i Orsa kommun.

Elsmari Laggar Bärjegård
Ordförande
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Orsa kommun
Granskning av vikariehantering
2021-03-03

1

Sammanfattning
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
styrning och uppföljning av vikariehanteringen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av vikariehanteringen.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
och utskottet för strategi inte har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
vikariehanteringen. Även om granskningen visar att de flesta är nöjda med
bemanningsenhetens arbete med vikariehanteringen är det inte ändamålsenligt att
verksamheten saknar verksamhetsmål i en annars målstyrd verksamhet.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsens utskott att:

— Utskottet för strategi bör formulera och följa upp mätbara förvaltningsmål för
bemanningsenhetens arbete.

— Bildningsutskottet bör utvärdera om kvalitén på undervisningen har höjts i samband
med att verksamhetens vikariehantering införlivats i bemanningsenheten.

— Om bildningsutskottet finner att kvalitén på undervisningen inte har höjts eller om
höjningen är försumbar bör utskottet tillsammans med utskottet för strategi
undersöka möjligheterna att minska kostnaderna för vikariehanteringen för skolans
verksamheter.
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Orsa kommun
Granskning av vikariehantering
2021-03-03

2

Inledning/bakgrund
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
styrning och uppföljning av vikariehanteringen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.
Att ha tillgång till utbildad personal i tillräcklig omfattning är av stor betydelse för en god
kvalitet i verksamheten. Utan en kvalitetssäkrad tillgång till vikarier vid såväl planerad
som oplanerad frånvaro finns en risk för att kvaliteten i verksamheten försämras vilket
kan leda till brister i omsorgen om barn och gamla. Det finns också en risk för ohälsa
bland befintlig personal om tillgängliga resurser inte står i proportion till behoven.
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys,
att kommunens styrning och uppföljning av vikariehanteringen behöver granskas.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av vikariehanteringen.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
 Har nämnden en ändamålsenlig styrning av vikariehanteringen med hjälp av
tydliga mål, uppdrag och direktiv?
 Har nämnden en ändamålsenlig uppföljning av vikariehanteringen förhållande
till mål, uppdrag och direktiv?
 Fungerar kommunstyrelsens bemanningsenhet ändamålsenligt för att bemanna
vikariat, såväl korta som långa, med rätt kompetens?
 Är bemanningsenhetens tillgänglighet ändamålsenlig?
Granskningen avgränsas till verksamhetsåret 2020.
Granskningen avser kommunstyrelsens utskott.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6
— Kommunal utvecklingsplan, Orsa kommun

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av följande dokument:
3
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Orsa kommun
Granskning av vikariehantering
2021-03-03

-

Kommunal utvecklingsplan
Reglemente kommunstyrelsen 2019–2022

— Intervjuer med tjänstemän i följande befattningar:
-

Chef gemensamt stöd
Chef verksamhetsområde Service och utveckling
Omsorgschef
Skolchef (avgående)

KPMG har i december 2020 begärt kompletterande uppgifter om skriftlig beskrivning av
bemanningsenhetens uppdrag och dokumentation av processkartläggning som enligt
uppgift i intervju ska ha genomförts, men har inte fått svar på dessa frågor.
Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att
säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. Nytillträdd
skolchef har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet i föregående
skolchefs ställe. Inga synpunkter på rapporten har lämnats in.
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Orsa kommun
Granskning av vikariehantering
2021-03-03

3

Resultat av granskningen

3.1

Styrning och uppföljning
 Har nämnden en ändamålsenlig styrning av vikariehanteringen med hjälp av
tydliga mål, uppdrag och direktiv?
 Har nämnden en ändamålsenlig uppföljning av vikariehanteringen förhållande
till mål, uppdrag och direktiv?

3.1.1

Iakttagelse
I Orsa kommun sköts vikarietillsättningen i kommunens verksamheter till största del av
bemanningsenheten som är placerat under verksamhetsområdet ”service och
utveckling” som politiskt sorterar under utskottet för strategi.
Av kommunens utvecklingsplan framgår det att utskottens uppdrag är att ”formulera
och följa upp mätbara förvaltningsmål” och att det är förvaltningarnas uppgift att
formulera de aktiviteter förvaltningen behöver genomföra för att uppnå
förvaltningsmålen. Utvecklingsplanen anger också att:
Varje verksamhet ska årligen redovisa vilka mål de behöver sätta upp för att nå de
intentioner som anges i målområdena – och vad det kommer att kosta. Dessa mål ska
vara mätbara. Allmänheten ska lätt kunna se om kommunen uppfyller uppdraget.

Av intervjuerna framgår det att enheten inte har några egna förvaltningsmål utan att
man arbetar mot de övergripande målen. Tjänstemännen uppger att enheten ska
formulera förvaltningsmål, men kan inte säga när det kommer att ske. Tjänstemännen
på bemanningsenheten uppger att deras uppdrag (i korthet) är att bemanna kortare
vikariat på vardagar och att introducera vikarierna i kommungemensamma system.
Bemanningsenheten bemannar korta vikariat i alla kommunens verksamheter.
I intervjuerna uppger tjänstemännen att det inte sker någon strukturerad uppföljning av
enhetens arbete. Chefen för enheten träffar dock andra chefer i verksamheterna
åtminstone en gång i månanden och därigenom sker det en dialog som förändrar
bemanningsenhetens verksamhet efter behov. Av intervjuerna med
verksamhetsföreträdare för skolan och omsorgen framgår det att de är nöjda med
bemanningsenhetens arbete.

3.1.2

Bedömning
Vi kan konstatera att den granskade verksamheten inte har mål och att de därför inte
uppfyller utvecklingsplanens krav. Avsaknaden av mål i en verksamhet gör att det bl.a.
blir svårt att följa upp resultatet i den. Vi bedömer att utskottet bör utforma förslag på
mål för verksamheten och att verksamheten bör utarbeta aktiviteter för att genomföra
målen.
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Orsa kommun
Granskning av vikariehantering
2021-03-03

3.2

Funktion och tillgänglighet
 Fungerar kommunstyrelsens bemanningsenhet ändamålsenligt för att bemanna
vikariat, såväl korta som långa, med rätt kompetens?
 Är bemanningsenhetens tillgänglighet ändamålsenlig?

3.2.1

Iakttagelse
Bemanningsenhetens uppdrag har beskrivits kortfattat i avsnitt 3.1.1. Verksamheterna
sköter själva rekryteringen av alla vikarier och sköter också bemanningen av de långa
vikariaten. Det är således verksamheterna som ser till att rätt kompetens bemannar
långa och korta vikariat. Introduktionen i verksamhetsspecifika system görs av
respektive verksamhet.
Bemanningsenheten har hjälpt omsorgen med vikarier en längre tid men det var först
år 2019 som enheten tog över vikarietillsättningen från skolans administratörer. Detta
genomfördes i samband med en omorganisation inom skolan där skolans
administratörer flyttades från respektive skolenhet till en central administration. Av
intervjuerna framgår det att skolans kostnader för vikarierna var ca 2 mnkr högre år
2019 jämfört med år 2018 då skolan själva skötte vikarietillsättningen. Förklaringen till
kostnadsökningen uppges vara att inte alla vakanser fylldes när skolan själv tillsatte
vikarier. I stället ”pusslade” skoladministratörerna med lärarnas scheman så att
personalbehovet tillfredsställdes med befintlig personal.
Av intervjuerna framgår det att verksamheterna som använder sig av
bemanningsenheten anser att tillgängligheten är god. Det framgår också att arbetet på
enheten är som intensivast på morgonen. Eftersom enheten bara arbetar vardagar
förbereder man en ”helglista” varje vecka med telefonnummer till tillgängliga vikarier i
omsorgen.
Verksamheternas upplevelse av bemanningsenheten diskuteras i dialogmöten och det
som kommit fram i dessa ger en bild av att verksamheterna är nöjda med
tillgängligheten.

3.2.2

Bedömning
Det förekommer att centralt placerade bemanningsenheter blir kostnadsdrivande på
samma sätt som beskrivits i Orsa kommun. Det är förstås bekymmersamt att skolans
kostnader för vikarierna har stigit kraftigt, men det kan samtidigt inte uteslutas att
kvalitén på undervisningen också har höjts. Vi bedömer att bildningsutskottet i första
hand bör undersöka om det nya sättet att hantera vikarier har inneburit en
kvalitetshöjning i undervisningen. I andra hand bör utskottet tillsammans med utskottet
för strategi se över möjligheterna att sänka de ökade kostnaderna för vikarier inom
skolan.
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Orsa kommun
Granskning av vikariehantering
2021-03-03

4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
och utskottet för strategi inte har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
vikariehanteringen. Även om granskningen visar att de flesta är nöjda med
bemanningsenhetens arbete med vikariehanteringen är det inte ändamålsenligt att
verksamheten saknar verksamhetsmål i en annars målstyrd verksamhet.

4.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsens utskott att:

— Utskottet för strategi bör formulera och följa upp mätbara förvaltningsmål för
bemanningsenhetens arbete.

— Bildningsutskottet bör utvärdera om kvalitén på undervisningen har höjts i samband
med att verksamhetens vikariehantering införlivats i bemanningsenheten.

— Om bildningsutskottet finner att kvalitén på undervisningen inte har höjts eller om
höjningen är försumbar bör utskottet tillsammans med utskottet för strategi
undersöka möjligheterna att minska kostnaderna för vikariehanteringen för skolans
verksamheter.
Datum som ovan
KPMG AB

Johan Malm
Kommunal revisor

Jenny Thörn
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid idpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Inledning
Kommunstyrelsen ska enligt bolagspolicyn lämna en bedömning av
bolagens verksamhet under året, i anslutning till årsredovisningen.
Orsa kommun har tre helägda bolag; Orsabostäder AB, OBAB, Orsa
Lokaler AB, OLAB och Orsa Vatten och Avfall AB (med Norra
Dalarna Vatten & Avfall AB, NODAVA AB, som ägs gemensamt
med Mora och Älvdalens kommuner). I kommunens bolagspolicy
tydliggörs kommunens ägarroll och hur kommunen ska styra sina
helägda bolag. Ägarstyrning utövas med ett antal olika
styrinstrument. De viktigaste är bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och vad som framgår av övriga gemensamma principer i
bolagspolicyn. Därutöver sker ägarstyrning genom att kommunen
utser styrelse och lekmannarevisorer för bolagen, genom
regelbundna ägardialoger, att kommunstyrelsen utövar sin
uppsiktsplikt och genom att kommunen utser ombud till
bolagsstämmor. Bolagspolicyn visar också hur budgetredovisning
och rapportering ska gå till, hur bolagen ska samordna sin
redovisning med kommunen och hur revisorer ska utses. Den
beskriver även rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i ägarstyrningen.

Ägarsamråd och tillsyn
Ägarsamråd har hållits i samband med Utskottet för strategi den 17
februari 2020 med OBAB och OLAB samt den 17 mars 2020 med
OVAB och NODAVA.
Kommunstyrelsen fick den 6 april 2020 bokslutsinformation från
bolagen. Den 6 okt 2020 hölls ägarsamråd med OBAB och OLAB
och hela kommunstyrelsen och den 26 okt 2020 hölls ägarsamråd
med OVAB och NODAVA. Vid de senare mötet informerades
bland annat om förbränningsskatten av avfall samt konsulten
Qualitariums utredning om NODAVA:s verksamhet, i vilken man
rekommenderar kommunerna:
• att se över ägarstrukturen och dess grunder, syfte och styrmodellens
effektivitet.
• att förtydliga ansvarsfördelning, att definiera roller och
befogenheter.
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• att uppdatera ägardirektiven, bolagsordningarna och
uppdragsavtalet.
• att kommunerna återtar och förstärker sin styrning av ägarbolagen.
• att se över ekonomistyrningen av ägarbolagen genom att överlåta
ansvaret för budgetprocessen till kommunerna.
• att se över hur jävssituationer hanteras genom att t.ex. inkludera
detta som ett särskilt riskområde i det interna kontrollsystemet, för
att säkerställa att lagar efterlevs och för att öka medvetenheten kring
frågan.
• att formalisera ägarsamråd mellan ägarbolagen.
• att formalisera och förbättra dialogen mellan kommunernas
styrelser och ägarbolagens styrelser.
• att utarbeta rutiner för att formalisera informationsflödet mellan
parterna så att denna blir mindre personberoende, för att säkerställa
transparens men också för att uppfylla grundläggande krav för insyn
för allmänheten.
Vidare är detta viktigt för att kommunstyrelserna ska få möjlighet till
att uppfylla sin uppsiktsplikt över båda ägarbolagens och NODAVAs
verksamheter.
• att förtydliga om det finns en beställarutförarmodell och
formalisera denna i så fall.
Kommunstyrelsen kan vidare konstatera att förutom ägarsamråden
så diskuteras en rad viktiga ärenden tillsammans med bolagen. Mest
tydligt är detta i ärenden som arbetet med V/A-planen, det planerade
nya äldreboende, lokalförsörjningsplanen och
bostadsförsörjningsplanen.
Med denna rapport anser kommunstyrelsen att den fullgjort sin
uppsiktsplikt över bolagen.
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DELEGATIONSBESLUT
Dokument nr: OK KS 2021/00153-1, 002

Verksamhetsområde service och
utveckling
Anna Erkers

Länsstyrelsen Dalarna Rättsenhet

791 84 Falun

Delegationsbeslut - begäran om ny sammanräkning
När ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden så ska
fullmäktiges ordförande anmäla detta till Länsstyrelsen för att nya sammanräkningar
ska kunna genomföras (14 kap 21 §, 14 kap 23 § vallagen).
Härmed delegeras uppgiften om anmälan om efterträdarval och begäran om ny
sammanräkning till sekreteraren för kommunfullmäktige i Orsa kommun.

Beslut
Härmed delegeras uppgiften om anmälan om efterträdarval och begäran om ny
sammanräkning till sekreteraren för kommunfullmäktige i Orsa kommun.

Beslut fattat
Med stöd av bemyndigande genom särskilt beslut

För kommunfullmäktige

Anne-Marie Fröjdh
Kommunfullmäktiges ordförande

Postadress
Orsa Kommun
Box 23
794 21 Orsa

Vxl 0250 55 21 00
orsa.kommun@orsa.se

www.orsa.se
Org nr: 212000-2189

Plusgiro: 12 42 60-1
Bankgiro: 797-7200

1(1)

Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M) - OK KS 2021/00151-4 Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M) :

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M) - OK KS 2021/00151-4 Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M) : Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M)

Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M) - OK KS 2021/00151-4 Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M) : Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M)

Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C) - OK KS 2021/00164-3 Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C) :

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C) - OK KS 2021/00164-3 Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C) : Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C)

Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C) - OK KS 2021/00164-3 Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C) : Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C)

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Helle Bryn-Jensen

Inger Haag
Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2021-06-14 kl. 18:00 – OBS! Ledamöter ska ansluta till mötet via Teams 30 min
innan för att säkra anslutningen.
Plats: Via Teams alt. Kommunsalen, kommunhuset

Öppnande, närvaro, justering
Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och
frågor
1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag
2. Motion om alkoholservering i kommunala idrottsanläggningar

Besvarande av interpellationer och frågor
1.

Besvarande av frågor och interpellationer

Informationsärenden
1. Information från revisorerna
2. Information från kommunalrådet

Beslutsärenden
1.

Svar på medborgarförslag om minnessten för FN-veteraner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sätta upp ett minnesmärke.
Samhällsutskottet beslutar om slutgiltig utformning, placering och kostnad.
Därmed anses medborgarförslaget bifallet.

2.

Gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Orsa kommun antar förslaget till
gemensamma avgifter för Dalabiblioteken. Beslutet gäller från och med
starten för Dalabiblioteken. Nuvarande avgifter gäller fram till dess.

3.

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ledamot i valnämnden,
ersättare i styrelsen för Orsabostäder AB, ersättare för styrelsen
för Orsa Lokaler AB, ersättare i miljönämnden

4.

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i
gymnasienämnden

5.

Revisionsberättelse för Orsa kommun och övrig information från
revisorerna
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

6.

Årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Orsa kommun.

7.

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma
nämnderna, beredningar och enskilda förtroendevalda i dessa

1(3)

Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-06-14 - OK KS 2021/00012-13 Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-06-14 : Kallelse kommunfullmäktige 2021-06-14

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2021-06-03
Dokument nr: OK KS 2021/00012-13

organ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna, beredningar
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2020.
8.

Årsredovisning och ansvarsfrihet, Norra Dalarnas
samordningsförbund
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra
Dalarnas samordningsförbund 2020.
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda
ledamöter och ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund för
verksamhetsåret 2020.

9.

Årsredovisning och ansvarsfrihet, Brandkåren Norra Dalarna
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut 2020 för
Brandkåren Norra Dalarna.
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda
ledamöter och ersättare i Brandkåren Norra Dalarnas för verksamhetsåret
2020.

10.

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Förslag till beslut
1. anta i bilaga redovisat förslag till ändringar och tillägg i taxebilaga 1.
2. anta i bilaga redovisat förslag till tillägg i taxebilaga 2.
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808).

11.

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en
gemensam miljö- och byggnadsförvaltning från den 1 september 2021 och i en
gemensam miljö- och byggnadsnämnd från den 1 januari 2023, vilka ersätter
tidigare beslutade avtal mellan kommunerna.
2. Kommunchefen uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljöoch byggnadsförvaltningen och kommunalrådet uppdras underteckna avtalet
för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.
3. Fastställer förslaget till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar för Orsas del att fastställa förslaget till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från den 1 januari 2023.

12.

Bostadsförsörjningsplan 2021-2030
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Orsa kommuns
bostadsförsörjningsplan för 2021–2030.

Delgivningar
1. Granskning av vikariehantering 2020 - begäran om yttrande
2. Rapport Kommunstyrelsens tillsyn av kommunala bolag
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3.
4.
5.
6.

Granskning av bokslut 2020, Hjälpmedelsnämnden
Delegationsbeslut - begäran om ny sammanräkning
Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (M)
Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C)

____________________________________________________________

Övrig information
Skriftliga yrkanden Längre yrkanden får gärna mejlas till ordföranden eller
sekreteraren.

Delta i mötet på distans, även möjlighet att delta på plats
För att minska smittspridningen så genomförs sammanträdet digitalt i så stor
utsträckning som möjligt. Om du som ledamot t ex har en instabil internetuppkoppling
så finns det möjlighet att sitta enskilt i ett rum i kommunhuset. Kontakta i så fall Anna
Erkers, anna.erkers@orsa.se, i god tid innan mötet!

Utskick av handlingar sker digitalt från 2021
Från och med 2021 kommer handlingar till kommunfullmäktige att skickas digitalt via
appen e-meetings. Mötesbok och dagordning finns även på www.orsa.se

Webbsändning av fullmäktiges sammanträden
Fullmäktiges sammanträden webbsänds så att du kan titta på sammanträdet under
tiden som det pågår eller i efterhand. Webbsändningarna hittar du på Orsa kommuns
webbplats, www.orsa.se. Du kan även lyssna på sammanträdet genom Orsa Närradio.

Anne-Marie Fröjdh
Ordförande

Marie Ehlin
Kommunchef
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