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De första åtta månaderna - Förvaltningsberättelse 
Befolkning och arbetsmarknad      
Vid ingången av året var vi 6 892 invånare i Orsa kommun. Därefter har befolkningen ökat, främst på 
grund av fortsatt nettoinflyttning och per 2019-08-31 var vi 6 924 invånare, en ökning med 32 personer 
trots att det fortfarande föds färre invånare än de som avlider.  

Normalt sett minskar befolkningen något under hösten, vilket den också gjorde 2018, beroende på att 
utflyttningen ökar under hösten och i budgetarbetet inför år 2020 har vi räknat med samma antal invånare 
per första november som vid senaste årsskiftet, 6 892 st.  

Vi har haft en nettoinflyttning på 40 personer sedan årsskiftet och det är fjärde året i rad vi har en positiv 
nettoinflyttning sedan vi började föra statistik för 10 år sedan. Förra året var nettoinflyttningen 54 
personer per augusti och skillnaden förklaras främst av att invandringen minskat. 

En ökad befolkning innebär ökade skatteintäkter och under de senaste fyra åren ligger ökningen främst i 
arbetsför ålder. Invandringen är, liksom i övriga kommuner i Dalarna, en stor del i vår befolkningsökning 
under senare år men den ökade inflyttningen beror även på att Orsa kunnat erbjuda lediga lägenheter i 
större omfattning än omkringliggande kommuner. 

Enligt statistik från arbetsförmedlingen minskade antalet inskrivna arbetslösa och i program från 189 till 
187 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. I Orsa uppgår andelen inskrivna arbetslösa i 
augusti till 6,0 % av den registrerade arbetskraften, att jämföra med rikets och Dalarnas siffror som är 
7,0 % respektive 6,0 %. Vid en jämförelse med omkringliggande kommuner är arbetslösheten dock 
fortfarande högst i Orsa även om den minskat procentuellt mest sedan augusti 2018. Dessutom är 
ungdomsarbetslösheten (och även ökningen jämfört med augusti 2018) betydligt högre än snittet i riket 
och Dalarna. 

Investeringar 
Till skillnad från tidigare år har en stor del av kommunens investeringsbudget redan förbrukats under årets 
första åtta månader. Per augusti har vi investerat för 17 mkr (92 procent av årsbudgeten) varav nästan 
14 mkr avser stadsnätet.  

Per augusti har kommunen erhållit knappt 2,5 mkr i anslutningsavgifter för stadsnätet. Dessutom har vi 
erhållit cirka 1,7 mkr i ”kickback” vilket närmast kan översättas med vad som betalas för hyra av vårt 
fibernät. Trots en högre investeringstakt i kommunen än budgeterat och att vi lånat ut 5 mkr till Orsa 
Skidklubb för byggande av multiskidbana i Grönklitt har kommunen fortfarande en godtagbar likviditet. 
Inräknat snabbt omsättningsbara kortfristiga placeringar uppgår kassalikviditeten till 118 procent per 
augusti. 

De kommunala dotterbolagen har investerat 24 mkr hittills under 2019 och de största investeringarna står 
Orsabostäder AB för med drygt 11 mkr där investeringarna nästan uteslutande består av aktiverade 
underhållsarbeten. 

Totalt sett uppgår investeringsutgifterna i koncernen till 41 mkr per augusti. 

Kommentarer till delårsresultat och prognoser 
Kommunens resultat per 2019-08-31 uppgår till 17 mkr och koncernens resultat, där de kommunala 
dotterbolagen ingår är cirka 7 mkr högre. Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB bidrar tillsammans med 
8 mkr till resultatet medan Orsa Vatten och Avfalls resultat är negativt med 1 mkr. 

Delårsresultatet är inte helt jämförbart med tidigare år, eftersom rapportperioden har ändrats till att 
omfatta perioden januari-augusti istället för januari-juli. 

Om man räknar om årets resultatposter i resultaträkningen till sju månader för jämförelse med föregående 
år blir det också tydligt att verksamhetens intäkter minskat betydligt, knappt 6 mkr, samtidigt som 
verksamhetens kostnader ökat med drygt 6 mkr.  

Även om analysen haltar bland annat på grund av att augusti är en semestermånad med mycket vikarier i 
omsorgen och att vi förra året släpade med lönerevisionen, står det klart att vi inte klarat minska 
kostnaderna tillräckligt för att för att kompensera för intäktsbortfallet och därmed klara samma 
resultatnivå som i föregående delårsbokslut.   
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Med samma resonemang ser vi att ökade skatteintäkter endast kan kompensera en del, drygt 5 mkr, av 
intäktsbortfallet och kostnadsökningen. 

Prognostiserat årsresultat för kommunen uppgår till 7,2 mkr vilket är 2,5 mkr sämre än budgeterat. 
Avvikelsen beror på att vi tagit höjd för täckning av ett nedskrivningsbehov i Orsa Lokaler AB som är 
föranlett av projekteringskostnader för framtida äldreboende mm. 

Dotterbolagen prognostiserar ett helårsresultat om 10 mkr som sammantaget är knappt 1 mkr bättre än 
budgeterat.  

Nytt kostnadsutjämningssystem från 2020 – Den 1 oktober 2018 lämnades ett förslag till nytt 
kostnadsutjämningssystem för kommunerna till regeringen. I korthet innebär förslaget att kommuner med 
socioekonomiskt svagare befolkning får lite mer bidrag i utjämningssystemet, medan andra får betala lite 
mer. Den 29 augusti 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss, något reviderad jämfört med tidigare 
förslag, angående ett reviderat kostnadsutjämningssystem. Regeringen föreslår att det införs redan 2020. 
En ändring av kostnadsutjämningen 2020, och framåt, förutsätter ett fattat riksdagsbeslut innan årsskiftet. 
SCB har publicerat det preliminära utfallet för den nya kostnadsutjämningen och beslut om införande 
kommer att behandlas av riksdagen den 20 november.  

SKL har sedan den 1 oktober med utfallet av förändringen av kostnadsutjämningssystemet i sina 
skatteprognoser, vilka är de prognoser kommunen förlitar sig på. 

De nya prognoserna är positiva för Orsa kommun och medför ett årligt tillskott mellan 7 - 10 mkr jämfört 
med de prognoser vi tidigare vågat förlita oss på. Tidigare prognoser har visat minskade resultatnivåer 
under de kommande åren och har inneburit att det inte funnits tillräckligt med medel för att täcka 
utökningar för nämnderna i samma takt som löner, priser o s v ökar. De nya prognoserna innebär 
definitivt en lättnad för kommunen under de kommande åren då vi vet att konjunkturen mattas av. Många 
bedömare anser också att det är mer än en ”avmattning” vi har framför oss. 

En annan orsak till att ökade kostnadsutjämningsbidrag är välkomna är att vi står inför stora framtida 
investeringar i dotterbolagen vilket kommer betyda ökade kostnader för kommunen. Under några år har 
kommunen haft en bra resultatnivå och klarat bedriva verksamheterna utan kraftiga besparingar som vi 
läser om i många andra kommuner. Orsakerna är många men en allmän restriktivitet och det faktum att vi 
ännu inte gjort de investeringar som många andra kommuner redan gjort är ett par orsaker. Under senare 
år har våra investeringar koncentrerats till utbyggnaden av stadsnätet och när det snart är färdigutbyggt så 
väntar främst ny och ombyggnation av äldreboenden. 

Det kanske inte går att räkna med nuvarande låga räntenivå sett på längre sikt, men förväntningarna är 
ändå att låneräntan ligger kvar på historiskt sett låga nivåer under ett antal år framåt vilket gynnar 
kommunkoncernen, då vi har höga investeringsbehov. 

Styrelsen och nämndernas prognoser i delårsbokslutet visar ett underskott på 2,8 mkr för helåret vilket är 
4,3 mkr sämre än delårsresultatet. Den största förklaringen till skillnaden är nedskrivningsbehovet i Orsa 
Lokaler AB, som nämnts ovan. I övrigt har vi ett antal verksamheter, främst inom Lärande och Omsorg, 
med underskott som förväntas fortsätta öka fram till årsskiftet.     

Finansieringen är en verksamhet som ligger utanför nämnderna och här redovisas bland annat 
skatteintäkter, pensionskostnader, samt finansiella intäkter och kostnader. Även vårt innehav i Oreälvens 
Kraft AB ingår här. Finansieringen redovisar ett överskott på 9 mkr per augusti. I det resultatet ingår en 
intäkt för minskad semesterlöneskuld som sannolikt kommer förbytas i en kostnad på helårsbasis vilket 
försämrar resultatet med omkring 8 mkr. I prognosen för helåret räknar vi med att finansieringens 
överskott blir ca 0,3 mkr jämfört med budget 2019. 

Balanskrav 
Balanskravet i Kommunallagen 8:5 innebär att om inte kommunen redovisar ett positivt resultat, där 
intäkterna överstiger kostnaderna, så skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet 
enligt balansräkningen återställas inom de följande tre åren. Årets prognoser tyder på att det inte finns 
någon risk att vi inte skulle klara balanskravet 2019. 

Kommunens ekonomiska mål 2019 
I november 2016 beslutade fullmäktige om nya ekonomiska riktlinjer för god ekonomisk hushållning från 
och med 2017. De reviderades något av fullmäktige i maj 2019.  
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Där framgår att:  

- Resultatet för varje femårsperiod (inklusive innevarande år) ska uppgå till minst 1,5 procent av 
skatteintäkterna. Av riktlinjerna framgår bland annat också regelverk för avsättning till 
resultatutjämningsfond. Denna skall uppgå till maximalt 15 mkr och den är sedan tidigare fylld. 

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

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

I revideringen av de ekonomiska riktlinjerna definierar fullmäktige god ekonomisk hushållning för Orsa 
kommun enligt följande: 

Förutom att de finansiella målen uppnås ska de resurser som behövs för att uppnå verksamhetsmålen 
inrymmas i budgeterade ramar. Verksamhetsmålen ska syfta till en högre kvalitet och ett effektivt 
utnyttjande av befintliga resurser på kort och lång sikt, allt för att gynna kommunens invånare. 

Vad gäller de finansiella målen ovan kommer de alla att uppfyllas med nuvarande prognoser. 

Med kommunens prognostiserade överskott i delårsbokslutet och liggande förslag till budget 2020 och 
plan 2021 – 2023 finns det fortfarande förutsättningar att resultatet skall överstiga 1,5 % av 
skatteintäkterna i genomsnitt över en femårsperiod, om vi fortsätter att vara försiktiga med hur vi 
använder de medel vi har tillgodo.  I hittillsvarande förslag till budget (kommunstyrelsen juni) och plan har 
dessutom inte tagits hänsyn till förändringen av kostnadsutjämningssystemet som nu sannolikt införs 1 
januari 2020. 

Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, har ökat under året och uppgår per augusti 
till 25 % jämfört med 20 % vid senaste årsskiftet. 

Kommunen har hittills inte tagit upp några lån under året och kommer sannolikt inte göra det heller. 
I koncernen har dock Orsa Vatten och Avfall AB utökat sina lån med 10 mkr.  

De finansiella målen skall ställas mot de verksamhetsmål som fullmäktige beslutat. 

Arbetet med verksamhetsmålen fortsätter fortlöpande. I avsnittet om kommunens målområden framgår 
vilka mål vi nått respektive ännu inte nått, samt vilka vi ännu inte kunnat mäta. 

För bolagen gäller att: 

Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultat före avskrivningar / fastigheternas värde) ska under 
perioden uppgå till minst 5%. För närvarande har vi inget utdelningskrav på Orsabostäder AB. 

Orsa Lokaler AB (ny lydelse) Resultatet efter finansiella poster skall uppgå till minst 500 tkr i genomsnitt 
över en period som sammanfaller med kommunens budget och planperiod. 

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

Orsabostäder har vid delåret ett rörelseresultat före avskrivningar på dryg 13 mkr och resultatet kommer 
enligt prognosen att öka ytterligare under året. Avkastningsmålet kommer att nås. 

Orsa Lokaler AB har i delårsbokslutet ett resultat efter finansiella poster på 1,6 mkr och prognosticerat 
årsresultat är 2,4 mkr. Avkastningsmålet kommer att nås. 

Orsa Vatten och Avfall AB har ett delårsresultat på -1 mkr, och prognostiserar ett underskott om 0,7 mkr 
på helårsbasis. Även om bolaget haft några år med positiva resultat och har kunnat bygga upp obeskattade 
reserver så måste de på sikt förbättra sin resultatnivå för att uppfylla ovanstående finansiella mål. Genom 
upplösning av obeskattade reserver kommer de dock nå det ekonomiska målet 2019. 

Kommentarer till balansräkningen 
Balansomslutningen har minskat jämfört med senaste årsskiftet men ökat jämfört med föregående års 
delårsbokslut. Även om en jämförelse med föregående års delårsbokslut haltar (såsom för 
resultaträkningen) kan konstateras att de materiella anläggningstillgångarna ökat med 18 mkr, främst på 
grund av investeringar i stadsnätet. De finansiella anläggningstillgångarna har ökat med 5 mkr då 
kommunen lånat ut 5 mkr till Orsa Skidklubb för byggande av multiskidbana i Grönklitt. Samtidigt har de 
likvida medlen minskat med 9 mkr jämfört med föregående delårsbokslut.  
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På skuldsidan är det främst avsättning för pensioner som ökat, 8 mkr, men det bör påpekas att 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden under samma period minskat med nästan 12 mkr. 
Vad gäller ansvarsförbindelsen skedde den stora minskningen (10 mkr 2018), efter delårsbokslutet då även 
avsättningen för pensioner ökade med 6 mkr. 

Koncernbolagen 
Som nämnts ovan ligger koncernbolagens resultat och prognoser sammanlagt på ungefär samma nivå som 
föregående år. Vid en sammantagen jämförelse med kommunala bolag i Sverige, Dalarna och vår 
kommungrupp så ligger vi bra till sedan 2013 och framåt. Det bör dock påpekas att resultatnivån för Orsa 
Vatten och Avfall AB inte är tillfredsställande. 

Det låga ränteläget har bidragit positivt till bolagens resultat under flera år, och i dagsläget ser det ut som 
att låneräntan kommer ligga kvar på en låg nivå flera år framåt. En ytterligare positiv effekt att se fram 
emot är att de swap-avtal (räntesäkringsinstrument) som Orsa Lokaler AB och Orsabostäder AB ingått, 
successivt löper ut fram till september 2022.  

Både Orsa Vatten och Avfall AB och Orsa Lokaler AB har mycket stora planerade investeringar inom de 
närmaste åren. 

De största investeringarna som planeras avser nytt äldreboende (Orsa Lokaler AB) samt en 
överföringsledning mellan Grönklitt och Orsa tätort (Orsa Vatten och Avfall AB).  

Kommunen har bland annat av den anledningen ökat aktiekapitalet i Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten 
och Avfall AB under första halvåret 2018 med 35 respektive 4 mkr. Därefter har Orsa Lokaler AB 
amorterat sina lån med 31 mkr och Orsa Vatten och Avfall AB ökat sina lån med 20 mkr. Eventuellt 
kommer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB utökas med ytterligare 20 mkr om fullmäktige så 
beslutar, vilket betyder att kommande upplåningsbehov i Orsa Vatten och Avfall AB minskar med 
motsvarande belopp. Orsa kommun, som juridisk person, har inga lån och har cirka 20 mkr i kortfristiga 
placeringar. 

När det gäller skuldbördan har kommunkoncernen idag lägre lån per invånare än genomsnittet i Dalarna 
men något högre än snittet i Sverige.  

Koncernens sammanlagda lån har sedan 2015 legat på en oförändrad nivå fram till 2018 då Orsa Vatten 
och Avfall AB började öka sin låneskuld och Orsa Lokaler AB istället amorterade på sin skuld. Idag 
uppgår den samlade låneskulden till 359 mkr. 

En bra resultatnivå och att vi, förutom utbyggnaden av stadsnätet, varit ganska försiktiga med 
investeringar under senare år har bidragit till att kommunkoncernens sammanlagda lån inte ökat som i 
många andra kommuner. 

Ökade investeringsbehov gäller generellt i kommunsverige, vilket också Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) påtalat. Enligt dem beräknas investeringstakten år 2020 vara dubbelt så hög som den var 
2008. Orsakerna är många men behov av till exempel skolor, äldreboende, och investeringar i vatten- och 
avloppsanläggningar gäller generellt på grund av befolkningsökning och reinvesteringar i gamla 
anläggningar. När nu stadsnätsutbyggnaden närmar sig sitt slut blir det än mer aktuellt även för oss i Orsa  
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Orsa kommuns värdegrund 
Orsa-Helt enkelt 
Min uppgift är att se till att det blir så enkelt som möjligt för våra medborgare. 

Respekt 
Jag respekterar mina medmänniskor. 

Samarbete 
Jag är en del av en större helhet och hittar lösningar tillsammans med andra. 

Ansvar 
Jag har ett ansvar att handskas varsamt med våra resurser för att skapa ett bra och hållbart 
samhälle. 

Orsa kommuns vision 
Orsa är en naturnära plats där folk trivs och vill bo. Våra verksamheter håller hög kvalitet och det känns 
tryggt att använda sig av dem. Vårt rika och mångsidiga kulturarv har grundat vårt goda rykte som 
musikkommun. 

Vi har en tydlig roll i arbetet med att utveckla regionen. Orsa har korta beslutsvägar och krånglar inte till 
saker. Det gör oss väl förberedda att möta samhällets förändringar utan att tappa hållbarhetstänkandet. 

Vi har ett välmående näringsliv som är attraktivt för både tjänsteföretag och producerande företag. Vi är 
en av landets mest kända turistorter. 

Detta har blivit möjligt genom ett fantasirikt och nyfiket förhållningssätt, präglat av humor och en gnutta 
galenskap. 

Målområden  
Tillväxt  
Kommunens verksamheter ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Vi ska arbeta för en god 
kompetensförsörjning både inom offentlig sektor och för det privata näringslivet. Genom nytänkande och 
ett gott värdskap ska vi göra Orsa till en attraktiv turist- och bostadsort.  
Orsa ska ha en tilltalande offentlig miljö och en väl fungerande infrastruktur. Orsa ska vara en pålitlig 
samarbetspartner och bidra till utvecklingen av regionen.  

Ekonomi  
Våra verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt och ge möjlighet till satsningar i 
framtiden.  
Investeringar ska vara välplanerade och väl motiverade.  
Budgeten ska vara realistisk och ingå i verksamhetsplanen.  

Medarbetare  
Ledarskapet på alla nivåer ska vara tydligt och lyhört. Våra medarbetare ska känna till vad som förväntas 
av dem.  
Medarbetarna är vår viktigaste resurs och ska bidra till att utveckla verksamheten. För det krävs möjlighet 
till kompetensutveckling och delaktighet.  

Livskvalitet och samhällsservice  
Kommunens verksamheter ska verka för att människor ska känna sig trygga med alla våra verksamheter 
men särskilt viktigt är att vård, omsorg samt utbildning håller en hög kvalitet och visar goda resultat. Vi 
ska även arbeta för ett samhälle med ett mångsidigt kultur- och föreningsliv. Medborgarna ska känna att 
de kan delta i Orsas utveckling.  
Orsas varierande natur – från vildmark till kulturbygd – är viktig för vår livskvalitet. Vi ska arbeta 
hälsofrämjande med hållbar utveckling för att skapa förutsättningar för ett jämlikt Orsa där alla känner sig 
välkomna
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Kommunens övergripande mål
Orsa kommun har fem övergripande mål 
som ska uppfyllas till år 2020. Varje 
verksamhet sätter verksamhetsmål som 
sorterar in under de övergripande målen 
och som stöttar uppfyllandet av det 
övergripande målet. 

 

Övergripande mål 

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

 

Kommunchefens kommentar:  

Vi har inte kommit så långt ännu när det gäller 
målet 50 e-tjänster. En förutsättning för att vi 
ska kunna utveckla fler e-tjänster är att vi har en 
e-tjänsteplattform. En förstudie har genomförts 
tillsammans i Dalarna och ett projekt för att 
införa en sådan plattform ska dras igång i höst. 
Vi räknar med att parallellt med det arbetet ska 
olika e-tjänster tas fram. I vårt förvaltningsarbete 
gemensamt i Mora, Orsa och Älvdalen har det 
lyfts fram förslag på e-tjänster inom de olika 
objekten till exempel inom Lärande och 
Omsorg. Vi arbetar för att kunna uppfylla målet 
till och med 2020. 

 

 

 

 

 

 

Underliggande verksamhetsmål: 

 

 
Lärande – Under läsåret 2019-2020 ska 

fem digitala tjänster införas och Lärandes 
plan för digitalisering ska börja 
genomföras. 

 

 
Omsorg –  Minst tre olika 

automatiseringar/digitaliseringar ska 
införas inom verksamheten. 

 

 
Miljö – Miljönämnden ska vara en modern 

tillsyns- och kontrollmyndighet som är 
kommunikativ, tillgänglig och 
transparent. 

 Stadsbyggnad – Arbeta med digitalisering 

 

Kommentarer från respektive verksamhet: 

Lärande – Planen för digitalisering har börjat 
genomföras och arbete pågår inför digitalisering 
av olika tjänster. I samband med e-
tjänsteplattformens införande räknar vi med att 
börja med enklare e-tjänster för att senare kunna 
gå över på att digitalisera mer komplicerade 
processer. 

Omsorg – Innan 2019 års utgång kommer vi att 
ha uppfyllt vårt mål. Vi arbetar till exempel med 
en försörjningsstödsrobot som ska kunna 
effektivisera arbetet med försörjningsstöd.  
I fall där ordförandebeslut krävs, till exempel vid 
ett akut omhändertagande, har vi snabbat på 
processen genom att kunna göra en muntlig 
dragning av ärendet för ordförande som sedan 
signerar digitalt. Projekt som syftar till ökad 
självständighet för äldre genomförs också, till 
exempel robotduschar och högteknologiska 
toaletter. 

Miljö – Arbete är påbörjat med att se över 
möjligheterna att bli ännu mer digitala. Målet är 
att senast 2020 kunna införa två e-tjänster, vilket 
vi bedömer rimligt att uppnå.  

Stadsbyggnad – Utredning, omvärldsbevakning 
och studiebesök genomförs som en del i arbetet 
med att ta fram en digitaliseringsstrategi. Syftet 
är bland annat att förbereda en e-tjänst för 
bygglovsansökningar. 

__________________________  
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Övergripande mål 

Orsa ska senast 2020 vara bland de 
högst rankade kommunerna i Svenskt 
Näringslivs ranking av företagsklimat 
och bland de 100 högst rankade 
kommunerna i SKL:s skolranking 

 

Kommunchefens kommentar:  
Sedan mätningen år 2018 har Orsa gjort en rejäl 
klättring både vad gäller delmål i Svenskt 
Näringslivs ranking samt i totalrankningen. Orsa 
placerade sig på plats 80 i 2019 års mätning och 
klättrade därmed 126 platser uppåt. Det är ett 
kvitto på att vi är på rätt väg med vårt arbete! 

SKL har slutat mäta skolranking på detta vis så 
vi kommer inte att få någon siffra på detta mål.  

 

Underliggande verksamhetsmål: 

 Samhälle – Bedömningen av kommunens service 
till företagen ska vara minst 3,4 i svenskt 
näringslivs ranking 

 Lärande – Ökad närvaro, studiero på lektionerna 
(67%) och trygghet i skolan (87%) ska öka till 
100%  

 Lärande – Att kvalitetsarbetet blir en 
angelägenhet för all personal genom att införa 
lärlag i förskola och skola 

 

 
Miljö – Miljönämnden arbetar med information, 
rådgivning och dialog för att skapa förtroende 
hos verksamhetsutövare, medborgare och 
kommunens förvaltningar. 

 Stadsbyggnad – Förbättra och utveckla 
dialogarbetet med näringslivet 

 

Kommentarer från respektive verksamhet: 
Samhälle – I delresultatet maj 2019 av 
Företagsklimatet fick Orsa betyget 4,1 mot 
tidigare 3,4 vilket var den näst största ökningen i 
Sverige. I totalrankingen klättrade vi rejält från 
plats 206 till plats 80 vilket är mycket glädjande! 
Arbetet har tydligt följt den beslutade 
näringslivsstrategin. 

Lärande – Högstadiet har gjort den största 
ökningen vad gäller studiero och ligger nu på 
80% jämfört med tidigare 67%. 

Lärande – Lärlag är numera infört både på 
förskolor och skolor och tar kvalitetsarbetet 
närmare pedagogerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö – Under 2019 har vi deltagit på 
företagsfrukostar och informerat via Facebook 
och hemsida. Allt detta har vi gjort för att nå ut 
med information och ge råd till privatpersoner 
och företag. För att de skrivelser och beslut vi 
skriver ska vara så rättssäkra och enkla att förstå 
som möjligt arbetar vi löpande med att förbättra 
dem. 
Den insiktsmätning som har gjorts i Mora under 
2018 visar att nöjdkundindex (NKI) för miljö 
och hälsa och livsmedel är 78 respektive 74 
vilket är högt. Inom både miljö och hälsa och 
livsmedel har det ökat sedan föregående år vilket 
är mycket positivt och visar på att vårt kvalitets- 
och utvecklingsarbete ger resultat. 

Stadsbyggnad – Förvaltningen deltar i projektet 
"Tillväxt och tillsyn" för att utveckla 
dialogarbetet med näringslivet. 
Intervjuer med medarbetare är genomförda och 
en enkät till näringslivet håller på att arbetas 
fram. 

_________________________ 
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Övergripande mål 

Kommunens resultat ska under 
perioden 2019 – 2023 i genomsnitt 
uppgå till minst 1,5 % av 
skatteintäkterna 

 

Kommunchefens kommentar: 
Som resultatet och prognosen ser ut för 2019 
och för kommande år ser vi ut att uppfylla målet. 
Det är positivt då stora delar av kommunsverige 
gör kraftiga underskott. 

 

Underliggande verksamhetsmål: 

 Stadsbyggnad – God följsamhet mellan resultat och 
prognos 

 Omsorg – Minska kostnaderna på individ- och 
familjeomsorg 

 

Kommentarer från respektive verksamhet: 
Stadsbyggnad – Byggnadsnämnden har ett 
överskott för räkenskapsperioden på 231 tkr och 
prognosticerar ett nollresultat för hela 2019. 

Omsorg – Arbetet med att minska kostnaderna 
på IFO (Individ och familjeomsorgen) genom 
att minska antalet placeringsdygn för vuxna med 
25% och att sänka kostnaderna för 
försörjningsstöd till 10% under budget och 
avslutningsvis att man inom IFO ska använda 
egen fast personal istället för konsulter ser 
bekymmersamt ut. Det ser för tillfället inte ut 
som att vi kommer lyckas genomföra detta mål 
under 2019. Det kan konstateras att på IFOs 
område har trycket ökat under första delen av 
2019. Inflödet av nya ärenden har gått upp, 
samtidigt som personalsituationen med alltför 
många vakanser fortsatt på samma sätt som 
tidigare. Det är ett komplext arbete med att 
komma till rätta med de brister som föranlett 
detta mål. Inom verksamheten pågår ett intensivt 
arbete för att komma till rätta med de problem vi 
har, men de åtgärder som vidtagits kommer 
förmodligen inte räcka till för att komma till 
rätta med alla mål under året. De nödvändiga 
förändringar som måste ske kommer ta mer tid 
än så. 
_______________________ 
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Övergripande mål 

Orsa kommun ska vara en attraktiv 
arbetsplats med kompetenta, 
engagerade, friska och nöjda 
medarbetare. Nöjd medarbetarindex 
ska år 2020 uppgå till minst 75. 

 

Kommunchefens kommentar:  

Det här målet kan vi inte mäta vare sig i år eller 
nästa år eftersom vi har infört ett nytt sätt att 
arbeta med medarbetarskap och ett nytt sätt att 
mäta medarbetarskap som heter LedMed. 
Tidigare mätte vi nöjda medarbetare. Nu har vi 
övergått till att arbeta med engagerat 
medarbetarskap. Det tidigare målet med nöjda 
medarbetare har inget samband med nöjda 
kunder eller lägre sjukskrivningstal som man har 
trott. Ny forskning1 visar däremot att det finns 
en korrelation mellan engagerade medarbetare, 
nöjda kunder och lägre sjukskrivningstal. Vi 
mätte engagerade medarbetare i december 2018 
och vi ska mäta i december 2019. Resultatet 
2018 visade ett index på 72 som ligger strax över 
medel för alla som använder LedMed. 
 

Underliggande verksamhetsmål: 

 Personal – Under 2019 ska ett förhållningssätt 

(medarbetarskap) implementeras hos våra 

förtroendevalda, ledare och medarbetare 

genomsyrat av respekt gentemot varandra och 

ansvarstagande för våra uppdrag och 

verksamheter. Detta mäts genom en 

medarbetarenkät och mätning av ohälsotal (till 

exempel kort- och långtidsfrånvaro). 

 Miljö – Miljönämnden ska verka för att det tillförs 
tillräckliga resurser och kompetens som behövs 
för att utföra vårt uppdrag 

 Stadsbyggnad – En god kompetensförsörjning och 
en god arbetsmiljö 
 

 

Kommentarer från respektive verksamhet: 
Personal – Vi har under året arbetat med att 
implementera förhållningssättet Medarbetarskap i 
kommunen. Ett bildspel om vad Medarbetarskap 
handlar har arbetats fram för att visas upp på 
arbetsplatsträffar. Alla chefer har tilldelats 
litteratur skriven av professor Stefan Tengblad,  

 

                                                           
1 Medarbetarskap – så får du dina medarbetare att 
ta initiativ och känna ansvar (Velten Johan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som är forskaren bakom teorin. Vi har också 
regelbundet, på chefsmöten, redovisat och 
diskuterat Medarbetarskap och dess betydelse för 
verksamheternas möjlighet till utveckling. För att 
ytterligare knyta ihop medarbetarskap med 
verksamheternas vardag har vi omarbetat 
modellerna för utvecklings- och lönesamtal så att 
de tydligare inbegriper tillit, dialog, ansvar och 
engagemang som alla är centrala begrepp i 
Medarbetarskap. 
Då arbetsglädje och engagemang, enligt 
forskning, leder till lägre sjukfrånvaro är det 
glädjande att se att ohälsotalet sjunkit från 7,6 
procent 2018 till 5,9 procent i år. 

Miljö – Miljökontoret har under första delen av 
året lagt ner mycket tid på att ta fram en ny taxa 
för miljöbalken och en ny timtaxa för både 
livsmedel och miljöbalken. Detta taxepaket ska 
nu bearbetas politiskt och beslut i KF i Mora 
och Orsa förväntas tas i november månad. Om 
förslaget från miljökontoret antas innebär det att 
självfinansieringsgraden inom tillsynen och 
kontrollen kommer att öka. En kompetensanalys 
som ska genomföras under hösten kommer att 
visa om kompetensbehovet är uppfyllt. 

Stadsbyggnad – Förvaltningen har som mål att 
erbjuda praktikplatser för att säkra framtida 
kompetensförsörjning inför kommande 
pensionsavgångar. Sommarpraktik har 
genomförts under 2019 och kartenhetens 
praktikant fortsätter även under hösten.  
Medarbetarenkät genomförs under tidig höst. 
__________________________  

Tengblad Stefan, Heggen Runar, Stockholm: Liber, 
2017) 
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Övergripande mål. 

Antal invånare i Orsa ska överstiga 7 000 
personer år 2020 

 

Kommunchefens kommentar: 
Vi har goda möjligheter att klara målet om minst 
7 000 invånare 2020. Vi har hittills haft lediga 
bostäder att tillgå i Orsa. Vi arbetar för att 
erbjuda ytterligare tomter i Styversbacken och i 
Skattungbyn. Det finns ett förslag till beslut att 
bygga trygghetsboende på Lillåhem. 
Trygghetsboende är anpassade lägenheter för 
äldre personer med visst omsorgsbehov. Det kan 
öppna upp för att frigöra fler hus till försäljning i 
Orsa. Ett beslut om detta togs i samband med 
beslut om nybyggnation av SÄBO, särskilt 
boende, den 30 september i kommunfullmäktige. 
En attraktiv kommun med en väl fungerande 
skola och omsorg som vi har i Orsa påverkar 
också inflyttning. Vi har också lyckats väl i vårt 
arbete att förbättra företagsklimatet. Vi kommer 
att fortsätta arbeta för att utveckla kommunen 
till att bli ännu mer attraktiv och hoppas att vi 
klarar målet 2020. 

 

Underliggande verksamhetsmål: 

 Miljö – Miljönämnden planerar och utför 
kontroll/tillsyn med fokus på de största hälso- 
och miljöriskerna 

 Miljö – Miljönämndens specifika mål för 
livsmedelskontrollen 

- Service och utveckling – Invånarna ska vara 
nöjda med vår kommun som en plats att leva 
och bo på, vi ska nå indextalet 60 eller bättre 
där 100 är bäst och 0 är sämst enligt NRI-index 

- Service och utveckling –  Invånarna ska vara 
nöjda med vår kommuns verksamheter, NMI. 
Målet är att nå indextalet 55 eller bättre där 
100 är bäst och 0 är sämst enligt NMI. 

- Service och utveckling – Invånarna ska vara 
nöjda med sitt inflytande i kommunen, NII. 
Målet är att nå indextalet 38 eller bättre där 
100 är bäst och 0 är sämst enligt NII. 

- Service och utveckling – Tillgänglighet och 
bemötande ska hålla hög kvalitet i Orsa 
kommun. Målet är att nå 10 procentenheters 
ökning i både telefoni och e-post. 

 

Kommentarer från respektive verksamhet: 
Miljö – När vi planerar och prioriterar miljö- 
och hälsoskyddstillsynen har vi gjort det utifrån 
de största riskerna för miljö och hälsa. Under 
året har vi fokus på bland annat förorenade 
områden, enskilda avlopp samt radon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom livsmedel har Livsmedelsverket bedömt 
inom vilka områden de största riskerna finns för 
människors hälsa och har satt operativa mål 
kring det. Miljönämnden har identifierat ett antal 
operativa mål som nämnden bidrar till. 

Under första delen av året ser det ut som vi inte 
riktigt ligger i fas med den tillsyn/kontroll som 
vi planerat att genomföra. Det beror på att vi 
inte har lyckats bemanna med de 
miljöinspektörer som vi har planerat att vara. 
Förhoppningsvis kommer vi ikapp när det gäller 
miljötillsynen då vi anställt en inspektör, men 
inom livsmedelskontrollen kan vi bli tvungna att 
göra vissa omprioriteringar. 

Service och utveckling – Vi hade ett gott 
resultat när det gäller antalet besvarade 
medborgarenkäter 2018 då nästan 50 % svarade 
på de utskickade enkäterna. Resultatet har 
redovisats för politiker och chefer som förväntas 
se över vilka utvecklingsområden som ska 
prioriteras och hur vi ska åtgärda brister för att 
förbättra den förväntade servicen som 
medborgarna har på kommunen. 
Utredningsgruppen följer upp detta arbete under 
hösten och tar hand om arbetet med 2019 års 
enkät som kommer ut i augusti och 
resultatredovisas i slutet på december. I enkäten 
som skickades ut 2018 uppnådde vi de mål som 
är satta för 2019. 

Service och utveckling – En mätning sker 
under hösten på våra servicenivåer gällande 
svarstider på telefoni och e-post. Över hela 
organisationen är det kommunicerat vikten av att 
besvara mail och samtal på ett snabbt, korrekt 
och trevligt sätt. Vi ska definitivt vara bättre på 
detta i årets mätning.  
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 Samhälle – Arbetslösheten ska minska i Orsa 
kommun, i synnerhet bland unga. Andelen 
öppet arbetslösa i åldern 18-24 år uppgår till 
högst 8% i medelvärde för 2019. 

 Samhälle – Ungdomens hus ska ha en attraktiv 
och bra verksamhet som gör att antalet 
besökare i åldersgruppen 10-12 år växer med 
20 % och 13-18 växer med 100% 2019. Jämn 
könsfördelning ska också eftersträvas. 

 Omsorg – Kvalitetsledningssystemet och det 
systematiska kvalitetsarbetet ska vara fullt 
implementerat 31/12-2019. 

 Stadsbyggnad – Vi ska erbjuda våra 
uppdragsggivare tjänster av hög kvalitet 

 Stadsbyggnad – Strategisk planering för ett 
hållbart samhälle 

 Stadsbyggnad – Arbeta effektivt med tillsyn 

 Stadsbyggnad – Aktuell översiktsplan 

 Stadsbyggnad – Prioritera för att Orsa ska vara 
en attraktiv boende- och turistort 

 

Samhälle – Andelen öppet arbetslösa är 
ca 9,7 % varav ca 3,8% är i program. Vi har inte 
alla dessa ungdomar hos AME vilket försvårar 
arbetet med åtgärderna mot denna målgrupp. 

Aktiviteter pågår enligt plan. Nytt fokusområde 
blir arbetet mot egen försörjning liknande 
"Trelleborgsmodellen". 

Samhälle – Målsättningen är att Ungdomens 
Hus ska ha en attraktiv och bra verksamhet för 
att öka antal besökare till verksamheten överlag. 
10-12 års-verksamheten ökar nu stadigt och 
verksamheten för 13+ ser också positiv ut. 
Antalet tjejer som besöker ökar vilket är positivt. 
Vi tar till oss resultaten i LUPP (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitik) i ett nära 
samarbete med vår Ungdomsstrateg. Vi kommer 
även att diskutera med ungdomarna hur de 
tycker att vi tillsammans kan jobba för att fler 
ska välja att delta i verksamheten. Vi har även 
pågående uppsökande verksamhet på skolorna. 

Omsorg – Ett stort förbättringsarbete pågår i 
våra verksamheter för att fullfölja aktiviteterna 
enligt den handlingsplan som tagits fram. Inom 
vissa områden har arbetet tagit längre tid än vad 
som förväntats, vilket beror på omständigheter 
som vi inte räknat med vid tillfället för 
framtagande av handlingsplanen. Det är å andra 
sidan inte så konstigt, det går inte att förutse allt 
som dyker upp längs en sådan här stor 
förändringsresa. Det ska dock poängteras att 
aktiviteterna i handlingsplanen dock alltjämt 
kommer att genomföras innan slutet av 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En stor del av förändringsarbetet handlar om 
ledning och styrning, Vi har tagit in konsulthjälp 
i arbetet med att fullfölja vår handlingsplan men 
för att få det systematiska kvalitetsarbetet håll-
bart över tid så jobbar vi samtidigt med att bygga 
upp egen kompetens och delvis nya funktioner 
samt andra nödvändiga förändringar, så att vi 
över tid inte ska behöva utomstående hjälp. 

Stadsbyggnad – Handläggningstider hålls nu till 
100%. Relativt få ärenden har överprövats under 
perioden vilket gör att två ärenden som gått 
nämnden emot får stort genomslag i procent 
räknat. Vi anser oss erbjuda tjänster av hög 
kvalitet till våra uppdragsgivare. 

Stadsbyggnad – Målen avseende strategisk 
planering för ett hållbart samhälle är uppfyllda. 

Stadsbyggnad – Tillsynsverksamheten är nu 
förstärkt med tillsynsinspektör. Behovsutredning 
är dock ej genomförd, ej heller är tillsynsplanen 
reviderad. 

Stadsbyggnad – Översiktsplanearbetet är 
försenat men beräknas vara klart i höst. 

Stadsbyggnad – Målen avseende att arbeta för 
att Orsa ska va en attraktiv boende- och turistort 
är i stora delar uppfyllda. Genom utökning av 
bemanning på plansidan ges bättre 
förutsättningar för att resterande mål skall kunna 
uppfyllas. 

_________________________ 
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Personalredovisning 
Arbetskraft 

Tillsvidareanställda 
Antalet tillsvidareanställda i Orsa kommun per 
31 augusti är 468 personer, en minskning med 
19 personer. Minskningen hänger ihop med att 
beräkningsgrunden har förändrats från förra 
året. En liten minskning har dock skett i och 
med att boendet för ensamkommande barn har 
stängt. Den totala arbetskraften, alla 
anställningsformer har också minskat från 525 
till 508 årsarbetare. En del av minskningen har 
skett på Lärande där man tagit in färre vikarier. 
 

Sysselsättningsgrad. 
Andelen heltidsarbetande i kommunen är lika 
som förra året, 62 procent. Två tredjedelar av de 
deltidsanställda arbetar mer än 75 procent. 
 

Avgångar 
Bland de tillsvidareanställda har 30 personer 
slutat i kommunen under årets första halva. 
Av dessa har 13 personer gått i pension. 
Siffrorna liknar de för förra året. 
 

Medelålder 
Medelåldern för månadsanställda i kommunen är 
på knappt 48 år. För männen är det 45,5 år och 
för kvinnor drygt 48 år. Medelåldern har alltså 
minskat för andra året i rad. 2017 var 
medelåldern över 50 år och i fjol var den på 49 
år. Den största gruppen är mellan 40 och 59 år. 
13 personer har fyllt 65. 
 

Könsfördelning 
Av kommunens 468 tillsvidareanställda är 86 
män och 382 kvinnor. 
 

Lön och personalkostnader 
Löneöversynen för 2019 är klar för alla 
fackförbund förutom vårdförbundet.  
Genomsnittslönen är 30 774 kronor. Kvinnorna 
har en medellön på 30 436 kronor medan 
männens medellön är 32 337 kronor.  

 

Ohälsotal 
Ohälsotalet är ett nyckeltal som beskriver andel 
sjukskriven tid av disponibel arbetstid. Man kan 
se att det har skett en sänkning jämfört med 
2018. 

 

Ohälsotal 1/1 – 31/8 2019 

Fördelat på kön 201908 201807 

Män 4,3 % 5,3 % 

Kvinnor 6,4 % 8,3 % 

Totalt 5,9 % 7,6 % 

   
Fördelat på ålder 201908 201807 

-29 5,2 % 5,9 % 

30-40 5,6 % 8,1 % 

50- 6,4 % 7,7 % 

Totalt 5,9 % 7,6 % 

Varav långtidssjuka 31,1 % 40,1% 

 

Som synes har ohälsotalet sjunkit jämfört med 
tidigare år. Från 7,6 procent 31 juli 2018 till 5,9 
procent 31 augusti i år.  Det är framförallt 
andelen långtidssjuka som minskat från 40 till 31 
procent av totala ohälsotalet. En förklaring kan 
vara att våra chefer aktivt arbetat med 
rehabilitering och avslut av anställda som saknar 
arbetsförmåga.

 



Kommunfullmäktige – Ordförande Anne-Marie Fröjd (C), vice ordförande Bernt Westerhagen (C), 
andre vice ordförande Anders Rosell (S) 
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige (KF) är kommunens 
högsta beslutande församling. 
Fullmäktige beslutar i principiellt 
betydelsefulla frågor. De ska dra upp mål 
och riktlinjer, fatta beslut om viktiga 
ekonomiska frågor, avgöra kommunens 
nämndorganisation samt välja ledamöter 
till de politiska beslutsgrupperna.   

Nuläge 

Fullmäktige har under januari till och med 
augusti haft två möten. På årets första 
sammanträde i mars antog fullmäktige ett 
samverkansavtal gällande E-arkivcentrum 
Dalarna. Målet är att kommuner i länet ska 
erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och 
förvaltning enkel tillgång till digital information 
genom ett länsgemensamt e-arkiv (digitalt 
långtidsbevarande). På samma möte antogs en 
barn- och ungdomspolitisk strategi för perioden 
2019–2020. Strategin har en övergripande vision 
och tre fokusområden. 

Vid årets andra kommunfullmäktige i maj antogs 
en policy för informationssäkerhet och 
dataskydd. Beslut fattades om utökad borgen för 
Orsa Vatten och Avfall AB. Beslut om 
kommunal borgen fattades också för Brandkåren 
Norra Dalarna.  

Två motioner har behandlats under aktuell 
period. Kommunfullmäktige avslog en motion 
om att ta fram en anhörigplan som beskriver 
ambitionerna med anhörigstödet. Anledningen 
är att verksamhetens upplägg väl motsvarar 
aktuella lagkrav på att ha planer, informera om 
och avsätta pengar för anhörigstöd. Den andra 
motionen gällde ett förslag om att införa en 
metod för att mäta bemanningsbehoven inom 
omsorgen. Kommunfullmäktige besvarade 
motionen med att det inte behöver införas 
ytterligare en metod eftersom omsorgen redan 
har modeller för att få en överblick över 
personalsituationen. Under första halvåret har 
ytterligare sex motioner och två medborgar-
förslag lämnats in, men inte färdigbehandlats. 

 

Delårsrapport jan-aug 2019      
Tkr 2019 2018 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul 

        prognos   

Kommunfullmäktige 198 279 81  0  143 

Kommunalt partistöd 225 224 -1  -41  196 

Revision 392 533 141  0  224 

Valnämnd 81 133 52  100  20 

Överförmyndaren 399 421 22  0  222 

God man och förvaltare 315 302 -13  0  530 

Summa  1 610 1 892 282  59  1 335 

Ekonomisk kommentar  

Inga större avvikelser gentemot budget sett till 
prognosen för helåret.  
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan med 
ansvar för hela kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsens övergripande 
uppgifter är att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens 
ansvarsområden samt de övriga 
nämnderna, kommunala bolag och 
stiftelser. 

Nuläge 
Vi har startat ett arbete med att ta fram Vision 
2050. Det inleddes i vintras med en 
inspirationsdag i Grönklitt där vi gästades av 
Hans Abrahamsson, docent i freds- och 
utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. 
Han ledde oss genom globala utmaningar och 
omvärldsanalyser, för att landa i hur vi ska 
placera Orsa i ett globalt sammanhang för 
framtiden. På den andra inspirationsdagen i 
våras gästades vi av Palle Lundberg 

kommundirektör i Helsingborg som berättade 
om deras lyckosamma och uppskattade arbete 
för att utveckla Helsingborg. Under hösten fort-
sätter vi arbetet med att ta fram en Vision 2050 
för Orsa. Ett mycket viktigt och värdefullt 
arbete. 

Verksamhetsområde omsorg har fokuserat på att 
förbättra kvalitetsarbetet som har fått allvarliga 
anmärkningar av IVO, inspektionen för vård 
och omsorg. 

Ett förslag till beslut att bygga ett nytt särskilt 
boende på Storgärdet har presenterats för 
kommunstyrelsen och ett beslut togs av 
kommunfullmäktige 30 september. 

Personal 
Inga större personalförändringar under första 
halvåret. 

Investeringar 
Inga större investeringar har genomförts under 
den aktuella perioden 2019. 

 

 

Delårsrapport jan-aug 2019 
     

Tkr 2019 2018  
Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul     
prognos 

 

Politisk verksamhet 2 993 4 475 1 482  -350  2 029 

varav Medel till KS förfogande 770 2 667 1 897  0  669 

Kommunchef 5 529 5 563 34  -200  813 

Ekonomi 2 930 3 057 127  150  
 

Personal 1 714 2 040 326  400  
 

Löneservice 898 951 53  75  
 

Kommunikation 1 269 1 281 12  -37  
 

Summa 15 333 17 367 2 034 38 2 842 

Ekonomisk kommentar 
Fler utbildningsdagar för politiker har använts 
mot för budgeterat i samband med arbetet med 
Vision 2050 vilket ger ett underskott på Politisk 
verksamhet. Underskottet för Kommunchef förklaras 
av eftersläpande lönekostnader vid övergång till 
Räddningstjänstförbundet. Personal lämnar ett 
överskott beroende på ej tillsatt vakant tjänst, 
återbetalningar för höga sjuklönekostnader från 
Försäkringskassan samt att man ej nyttjar 
utvecklingsmedel fullt ut. 

Framtid 
Det kommer att bli svårare att klara välfärden i 
framtiden. En allt äldre befolkning och en 
minskad andel yrkesverksamma personer 
kommer påverka oss i nära framtid. Vi har 
fullbelagt på våra särskilda boenden och under 
sommaren hade vi svårt att anställa vikarier. 
Under de senaste åren har vi haft en god 
ekonomi men det blir tuffare tider redan nästa år 
med sämre skatteprognoser och lågkonjunktur i 
sikte. Nybyggnation av ett särskilt boende nästa 
år innebär ökade hyreskostnader och en högre 
belåning i koncernen. 
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Vi måste bli bättre på att digitalisera 
verksamheten både för att förenkla för invånare 
och för att klara kompetensförsörjningen. Det 
finns redan robotar som klarar att automatisera 
enklare administrativa arbetsuppgifter och som 
möjliggör att vi kan fokusera mer på avancerade 
arbetsuppgifter samtidigt som enklare 
arbetsuppgifter försvinner. Det handlar mer om 
förändringsarbete än teknik och det kommer att 
ställa krav på våra chefer. Vi behöver gå igenom 
hur vi utför våra arbetsuppgifter och kartlägga 
hur processerna ser ut. Vi har en gemensam 

IS/IT-funktion och arbetar för att ha samma 
system i våra tre kommuner. Det innebär att vi 
måste arbeta med digitalisering tillsammans. 

Integration av våra nyanlända är en svår men 
viktig fråga för att undvika ökat försörjningsstöd 
och för att klara kompetensförsörjningen. Det är 
en utmaning för våra nyanlända att lära sig 
svenska för att klara utbildning och arbete. Vi 
som arbetsgivare måste klara av att ta emot 
medarbetare med utomnordisk kulturell och 
språklig bakgrund. 
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Utskott för strategi
 
Nuläge 
Verksamhetsområdet Service och utveckling har 
genom Gemensamt stöd under 2019 fortsatt 
arbeta med Ordning och reda och kommunens 
gemensamma administration i syfte att minska 
sårbarbarheten i verksamheterna. Just nu pågår 
arbeten med att införa en digitaliserad 
inköpsprocess, e-handel, och att införa e-arkiv. 

Kostenheten har drivit ett större framgångsrikt 
förändringsarbete. Bland annat har man infört 
arbetslagsledare för att fördela ansvar och att öka 
delaktigheten bland medarbetare. Detta arbete 
har bland annat bidragit till att antalet 
sjukskrivningar har minskat med cirka 
fyra procentenheter. 
 
Utredning och utveckling har genomfört flera 
utredningar och svarat på medborgarförslag och 
motioner. 

 
 
Följande punkter har varit extra viktiga i vår 
verksamhet: 
-Ett väl genomfört EU-val har administrerats av 
Gemensamt stöd. 
-Utbildning och genomförande av 
internkontrollplan samt verksamhetsplaner i 
Stratsys har genomförts för politiker och chefer.  
-Vi har administrerat arbetet med visionen Orsa 
2050. 

Personal 
Ingen större förändring har skett första halvåret 
inom Service och utveckling när det gäller 
personalfrågor. 

Investeringar 
Inga större investeringar har gjorts inom vårt 
verksamhetsområde under första halvåret 2019. 

 

 

 

Delårsrapport jan-aug 2019     
Tkr 2019 2018 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul 

        prognos   

Utskott för Strategi o utv 0 3 3  0  5 

VO chef Service o utveckl 1 646 1 527 -119  -100  1 495 

Gemensamt stöd 3 799 3 730 -69  -100  3 987 

Administrativt stöd 2 835 3 113 278  200  2 520 

Utredning och utveckling 1 805 1 914 109  100  1 277 

Kostenhet 2 325 2 133 -192  -400  2 139 

Ekonomi     2 488 

Personal     1 210 

Löneservice     726 

Summa 12 410 12 420 10 -300  15 847 
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Ekonomisk kommentar 

Delårsresultatet för Service och utveckling ser 
relativt positivt ut. Kostenheten har en ökad 
kostnadsmedvetenhet bland medarbetarna, vilket 
har resulterat i sänkta kostnader i skolköken 
trots en prisökning på vissa varor efter förra 
årets torra sommar. Gällande kostnader inom 
äldreomsorgens kosthantering har vi fortfarande 
ett minus i förhållande till budget, vilket vi 
arbetar med. 

Framtid 

Det viktiga arbetet med att ta fram en bra 
styrmodell för Orsa kommun pågår.  Detta 
arbete är mer omfattande än vi först trodde. 
Fokus ligger på att få den klar och förankrad 
bland våra politiker och i våra verksamheter så 
fort som möjligt. 

Vi har startat ett samarbete med Mora, Älvdalen 
och Vansbro för att utveckla arbetet med 
Stratsys. Vi gör detta för att lära av varandra, 
göra en gemensam utvecklingsplan för 
Stratsysarbetet. Syftet är att därigenom minska 
kostnader och att generellt förbättra samarbeten 
mellan våra kommuner i viktiga frågor. 

Service och utveckling administrerar arbetet med 
Vision Orsa 2050. Under hösten genomförs flera 
möten där vi bearbetar information som vi 
samlat in från föreläsningar och medborgar-
dialoger som har genomförts under året. 
Utmaningen i höst blir att hitta rätt form för 
visionen så att den blir så tydlig och konkret som 
möjligt när vi nu spanar 30 år framåt. 

Under hösten ska en hållbarhetsstrategi baserad 
på Agenda 2030 tas fram. 

Orsa kommun saknar flera grundläggande 
processer som beskriver hur vi ska arbeta inom 
vissa områden. Detta behövs för att vi ska kunna 
bedriva ett konstruktivt utvecklingsarbete, 
undvika dubbelarbete och fördela ansvar på ett 
bra sätt. Vi kommer under hösten påbörja ett 
arbete för att kartlägga vilka huvudprocesser och 
stödprocesser vi behöver. 

Detta utvecklingsarbete varken påverkar eller 
påverkas av ekonomiska förutsättningar. Det 
kommer ta tid i anspråk men allt är fullt möjligt 
att genomföra. 
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Utskott för samhälle
 
Nuläge 
Samhälle är brett verksamhetsområde som nu 
börjar hitta synergier mellan de olika enheterna 
med fokus på rutiner, ansvar och roller för 
effektivitet och trivsel. Det finns upprättade 
verksamhetsplaner som kontinuerligt följs och 
prioriteras. Ökad samverkan mellan enheterna 
har effektiviserat arbetet. 

Viktiga händelser under första halvåret är: 

-Orsa ökade i Svenskt Näringsliv Företagsklimat 
från betyget 3,4 till 4,1 den näst högsta ökningen  
i Sverige. 

-AME har påbörjat ett arbete mot 
"Trelleborgsmodellen" med ökat samarbete med 
näringslivet och fokus mot målet egen och rätt 
försörjning. 
 
-Stadsnätsutbyggnaden fortskrider enligt plan 
och en ny lokal Bredbandsstrategi är beslutad. 
Dokumentationen är påbörjad och även 
säkerhetsarbetet. 

 
-På kulturområdet har bland annat flera 
utställningar genomförts både i samarbete med 
Orsa konstförening och med elever och barn i 
Orsas för- och grundskolor. Flera konserter 
inom ramen för Vinterfest har anordnats 
tillsammans med övriga arrangörer. Biblioteket 
har satsat på barnverksamhet och har med hjälp 
av stöd från Kulturrådet haft en extra 
språkresurs under första halvåret.  

Personal 
Infrastrukturavdelningen har projektanställt en 
person för dokumentation av stadsnätet. 
Näringslivskontoret har anställt en 
näringslivsutvecklare efter pensionsavgång. 

Investeringar 
Investeringar i samband med utbyggnad av 
stadsnätet är fortsatt den stora investeringen hos 
samhälle. 

 

 

Delårsrapport jan-aug 2019      
Tkr 2019 2018 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul 

        prognos   

Utskott för Samhälle 45 47 2  0  52 

VO chef Samhälle 1 486 1 474 -12  0  1 382 

Näringsliv 2 260 2 796 536  452  2 417 

Integration -1 791 -2 333 -542  0  -2 905 

Arbetsmarknad 4 188 3 778 -410  0  2 587 

Infrastruktur 11 267 9 958 -1 309  -1 184  10 152 

Skog och mark 379 369 -10  30  283 

Fastighet 962 806 -156  -266  795 

Kultur och bibliotek 4 575 4 853 278  70  4 041 

Fritid 6 759 6 788 29  112  5 953 

Räddningstjänst     3 677 

Summa 30 130 28 536 -1 594 -786 28 434 

Ekonomisk kommentar 
Samhälle har sammantaget ett negativt resultat 
för delåret 2019. Vi har större avvikelser inom 
Infrastruktur där kostnaderna för snöröjningen 
rejält översteg budget på grund av en snörik 
vinter, långa transporter för snötipp, fyllning av 
många "små" sandlådor, sopning och 
jourkostnader. Här finns nu ett åtgärdsförslag 
för vintern 19/20. Näringsliv ger ett överskott 
vilket förklaras av återhållsamhet med vikarier. 
Övriga verksamheter håller budget sett till 

helårsprognosen och har även ett positivt 
resultat.  
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Framtid 

Under hösten 2019 fortsätter vi arbetet med 
ökad samordning mellan verksamheterna för 
ökade synergier. Vi följer upp verksamhetsplaner 
med fokus på rätt prioriteringar för att nå våra 
mål. 

Näringslivskontoret fortsätter att fokusera på att 
stabilisera företagsklimatet på topp 100. 

Inom Infrastruktur fortsätter 
stadsnätsutbyggnaden, dokumentationen och 
samarbetet inom Mora, Orsa och Älvdalen, 
MOA, för att uppfylla målet att 98 procent av 
fastigheterna i kommunen ska ha möjlighet att 
ansluta till stadsnätet år 2020. En ny organisation 
för förvaltning av stadsnätet utreds.  
 
Snöröjningen ses över med rutiner och arbetssätt 
för att sänka kostnaden men ändå hålla rätt 
kvalitet. Vi kommer även att se över 
prioriteringar för upprustning av väg och 
belysning samt viktiga trafiksäkerhetsfrågor.  

 

 

 

Mark-och exploateringsfrågorna kartläggs och 
prioriteras. 

En översyn genomförs för att skapa ett mer 
attraktivt Kulturhus med bibliotek. Det gäller 
både innehåll, tillgänglighet och digitalisering. 
Länets alla 15 kommuner arbetar med 
Länsbiblioteket för ett samgående år 2021 

Fritidsverksamheten ses över med utbudet av 
aktiviteter och samarbetet med olika föreningar. 

Verksamheten på Ungdomens Hus fortsätter att 
utvecklas och resultatet av LUPP 2018 (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) visar på 
åtgärder som behöver genomföras framöver. 

Arbetsmarknadsenheten påbörjar förflyttningen 
mot egen respektive rätt försörjning liknande 
Trelleborgsmodellen. Detta sker bland annat 
genom stärkt samarbete med företagen. 

De aktiviteter som sker ska hållas inom beslutad 
budget där snöröjningen är en stor utmaning. 
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Utskott för lärande
 
Nuläge 

Under läsåret 2018/19 har resultaten ökat i 
årskurs 6 och 9. Meritvärdet i åk 9 har ökat från 
190 till 217. Antalet behöriga elever till 
gymnasiets yrkesprogram har ökat från 79% till 
83%. Resultaten på de nationella proven har 
ökat i ämnena i åk 6 och 9. I åk 3 så har 
resultaten i svenska gått upp, men resultaten i 
matematik har gått ner. 

Två av våra rektorer har valt att gå i pension och 
ersatts av tidigare biträdande rektorer inom 
Lärande. 

Förskolan Nyfikens utemiljö har färdigställts och 
invigdes i juni 2019. 

 

 
Personal 

Under 2019 har ett fåtal tillsvidareanställda 
personal valt att avsluta sin tjänst i Orsa på 
grund av tjänst i annan kommun. Övriga som 
slutat har slutat på grund av pension eller att 
deras visstidsanställningar har gått ut. 

Två rektorer har frånträtt sina tjänster på grund 
av pensionering och nära förestående 
pensionering. De ersätts av tidigare biträdande 
rektorer inom Lärande.  

Investeringar 

Inga större investeringar har gjorts under första 
halvåret 2019. De stora teknikinvesteringarna i 
form av surfplattor till eleverna görs i 
augusti/september 2019. 

Delårsrapport jan-aug 2019      
Tkr 2019 2018 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul 

        prognos   

Utskott för Lärande 90 187 97  100  154 

Musikskola 2 975 3 008 33  30  2 361 

Förskola 21 893 21 423 -470  -715  16 885 

Grundskola, fritids 52 320 50 348 -1 972  -2 821  45 618 

Grundsär 1 164 1 569 405  300  442 

Gymnasienämnd 26 780 26 250 -530  -879  21 757 

Administration 3 014 2 981 -33  -200  2 138 

Ej fördelade medel  300 1 080 780  1 150  17 

Summa 108 536 106 846 -1 690  -3 035  89 372 
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Ekonomisk kommentar 

Verksamhetsområde Lärande prognostiserar ca 
3 miljoner kronor i underskott för 2019. 
Underskottet beror på höga personalkostnader 
inom både förskola och skola, dels för den 
extraöppnade förskoleavdelningen Parken och 
dels för att ett antal elever varit i stort behov av 
särskilt stöd. En stor förändring som skett under 
sommaren 2019 är den ekonomiska prognosen 
för gymnasiet som ändrats från ett överskott på 
ca 500 tkr till ett underskott på 879 tkr. Denna 
försämring beror på att staten genom 
Migrationsverket förändrat sitt ansvarstagande 
för nyanlända elever, så kallade 
gymnasielagselever. Om ingen förändring skett 
hade Orsa istället fått en återbetalning från 
gymnasiet på ca 1,4 mkr.  

För att komma i balans inför budgetåret 2020 
minskas antalet personal under sommaren 2019. 
Minskningen är möjlig främst på grund av ett  

 

lägre antal barn i förskolan och ett lägre antal 
barn i behov av omfattande särskilt stöd i 
skolan. En del osäkerhetsfaktorer finns kvar, 
främst runt olika statsbidrag. 

 

Framtid 

Under höstterminen 2019 är den största 
utmaningen att hålla tillbaka kostnaderna för 
personal. Det prognostiserade underskottet 
bygger på att budgeten på alla enheter hålls 
under hösten 2019. 

Elevhälsans organisation kommer att förändras i 
augusti 2019 då den centrala elevhälsan 
avvecklas och fördelas ut till rektorerna. 

Budgetarbetet för 2020 pågår och den stora 
osäkerhetsfaktorn är gymnasiets behov av ökade 
resurser med 2,5 miljoner kronor och hur det 
ökade behovet ska finansieras.
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Utskott för omsorg
 
Nuläge 

Omsorgen i Orsa har haft ett intensivt 2019 så 
här långt, hela verksamheten präglas av att det 
pågår ett flertal stora förändringsarbeten 
samtidigt. Under första delen av 2019 kan några 
exempel nämnas. 

Verksamhetens huvudfokus har varit att 
förbättra vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är 
ett stort och nödvändigt arbete som måste göras 
och vi följer den handlingsplan som antagits för 
att komma till rätta med de brister som tidigare 
konstaterats.  

Vi planerar för att möta framtidens behov 
av äldreboende genom att samla stora delar av 
äldreomsorgen i ett nybygge som då skulle 
ersätta dagens särskilda boenden på Lillåhem 
och Orsagården, samtidigt som ett större antal 
trygghetsbostäder skulle kunna frigöras på 
dagens Lillåhem. 

Slutligen kan konstateras att inflödet av nya 
behov som vi måste tillgodose är markant högre  

 

 
 

under första delen av 2019. På våra särskilda 
boenden överbelägger vi nu t.ex. med nästan en 
hel avdelning men trots det har vi numera en kö 
som motsvarar en avdelning till. 

Personal 

Chefsorganisationen förstärktes med fyra 
tjänster i år. I början på sommaren anslöt den 
senast rekryterade chefen till omsorgen. Under 
senare delen av sommaren har dock såväl hälso- 
och sjukvårdschef som individ- och 
familjeomsorgschef gått vidare till nya 
utmaningar utanför kommunen, och rekrytering 
efter dessa är inledd. 

Det har varit en ovanligt tuff sommar vad gäller 
rekrytering av vikarier. Våra medarbetare, såväl 
ordinarie som vikarier, har gjort ett fantastiskt 
jobb för att ändå utföra det arbete som har 
behövt göras. 

Investeringar 

Inga större investeringar har gjorts under första 
delen av 2019.

 

Delårsrapport jan-aug 2019      
Tkr 2019 2018 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul 

        prognos   

Utskott för Omsorg 63 233 170  200  185 

SOC gemensamt 1 234 1 082 -152  -300  1 029 
Äldreomsorg 46 794 47 816 1 022  1 338  38 594 
HS enheten 9 316 8 595 -721  -850  6 685 

Socialpsykiatri 1 366 1 642 276  300  1 344 

LSS 16 510 16 485 -25  -1 640  13 029 

Individ och familjeomsorg 7 594 5 443 -2 151  -2 640  5 936 

Insatser vuxna 1 995 1 913 -82  -350  2 027 

Insatser barn och ungdom 3 035 4 387 1 352  2 452  2 229 

Ekonomiskt bistånd 5 928 4 789 -1 139  -1 500  4 631 
Familjerådgivning och  
familjerätt 904 937 33  40  908 

Administration  9 447 10 344 897  1 270  6 456 

Ej fördelade medel 0 163 163  245  0 

Integration/flykting -2 570 42 2 612  2 735  -2 734 

Projekt -197 0 197  0  -94 

Summa 101 419 103 871 2 452  1 300  80 225 

  



Utskott för omsorg – Ordförande Håkan Yngström (C), vice ordförande Hans-Göran Olsson (S) 

25 
 

Ekonomisk kommentar 

Omsorgen prognostiserar ett överskott för 2019. 
Det beror i första hand på att det har kommit in 
medel från Migrationsverket i större utsträckning 
än prognosticerat. Utan dessa extra medel skulle 
prognosen vara ett negativt resultat. 
Det ska dock, som tidigare nämnts, ändå betonas 
att trycket är markant högre på hela 
verksamheten. Tidigare år har vi kunnat 
konstatera att det varit relativt lugna år, vad 
gäller inflödet av nya behov hos våra 
medborgare som vi ska möta, men så är fallet 
inte alls längre. Det är på det sättet naturligt att 
även kostnaderna ökar när behoven ökar. Ur den 
aspekten har vi ändå i stort klarat av 
de ekonomiska utmaningar vi ställts inför 
relativt bra på områden som exempelvis som 
exempelvis äldreomsorgen. Inom IFO-
verksamheten har mönstret från 2018 fortsatt 
under första delen av 2019. Med andra ord 
räknar vi med ett överskott för insatser för barn 
och ungdom (främst placeringar), och ett 
underskott gällande ekonomiskt bistånd och 
kostnader för inhyrda konsulter. Liknande 
problem med kostnader för konsulter gör att vi 
även räknar med negativt resultat för HS-
enheten och vad gäller LSS-verksamheten beror 
det prognostiserade negativa resultatet på 
nytillkomna uppdrag.

Framtid 

Den viktigaste utmaningen under den närmaste 
framtiden är alltjämt vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Vi jobbar hårt och målmedvetet 
med implementeringen av ledningssystemet för 
detsamma, men det är ett arbete som kräver tid, 
tålamod och uthållighet. 

Arbetet med att möta framtidens behov av 
äldreboende är en stor utmaning. Men lyckas vi 
med tidigare nämnda planer kring ett nybygge 
som även frigör fler trygghetsbostäder så kan 
denna utmaning vändas till bra möjligheter för 
de äldre i Orsa. 

Kompetensförsörjningen kommer fortsatt vara en 
ytterst viktig fråga för Orsa kommun, precis som 
för merparten av kommunsverige. Vi fortsätter 
arbetet med att möta den generationsväxling 
som redan pågår och det finns en direkt 
koppling till det större arbete kring Heltid som 
norm som pågår sedan tidigare. 
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Mora-Orsa Miljönämnd
 
Nuläge 

Mora och Orsa kommuner håller på att utreda 
möjligheterna av att bilda en gemensam miljö- 
och byggförvaltning. Kontoret har deltagit i en 
workshop och varit med vid studiebesök på 
andra gemensamma förvaltningar. Utredningen 
beräknas vara klar under hösten 2019. 

Under sommaren har livsmedelsinspektörerna 
utrett ett stort salmonellautbrott. Närmare 50 
personer insjuknade som hade ätit på en 
restaurang. En hel veckas arbetstid har lagts på 
att genomföra kontroller på aktuellt ställe, ta 
prover och utreda orsaken till utbrottet. 

Vi har märkt av en ökning av klagomålsärenden 
där grannar klagar på varandra. Det kan handla 
om skällande hundar, flugor och andra 
störningar. Dessa ärenden tar mycket tid i 
anspråk av inspektörerna och kan vara svåra att 
hantera. 

Under våren har vi även lagt ner mycket tid på 
att ta fram en ny taxa för miljöbalken och en ny 
timtaxa för livsmedel. 

 
Personal 

Vi har rekryterat en miljöinspektör som under 
hösten ska hjälpa oss att komma ikapp med 
miljötillsynen. 

Investeringar 

Under 2019 har miljökontoret inte planerat för 
några större investeringar. 

 

Delårsrapport jan-aug 2019      
Tkr 2019 2018 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul 

        prognos   

Miljönämnd 128 79 -49  -50  47 

Energirådgivning -165 1 166  0  -22 

Administration 776 608 -168  -20  570 

Miljöskydd 632 324 -308  0  588 

Miljö, hälsa o hållbar utveckling 156 248 92  0  263 

SUMMA 1 527 1 260 -267  -70  1 446 

 

Ekonomisk kommentar 

Fram till och med augusti månad kommer 
miljökontoret att redovisa ett negativt resultat. 
Det beror på att arvoden och ersättningar till 
nämndsledamöter är högre än budgeterat samt 
att kapitalkostnaderna och kostnader för 
personal är högre. Intäkterna är även något lägre 
än budget. Sett till helårsprognosen är vi i paritet 
med budget. 

 

 

Framtid 

För att kunna hinna med vårt grunduppdrag, 
som är att bedriva tillsyn och kontroll, behöver 
vi ha en tillräcklig bemanning. Under våren har 
vi rekryterat en miljöinspektör för att hinna med 
det planerade arbetet. 

Mora och Orsa kommuner utreder en 
sammanslagning av miljö- och 
byggförvaltningarna. Utredningen ska vara klar 
under hösten 2019 och ska bland annat visa en 
modell för organisationen, förslag på 
lokalisering, ekonomi och resursfördelning. 
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Orsa byggnadsnämnd
 
Nuläge  
Stadsbyggnadsförvaltningen ser nu en minskning 
av antalet bygglovsärenden i Orsa, sammantaget 
är dock antalet ärenden som förvaltningen 
hanterar fortsatt högt. Under perioden har vi 
hanterat 71 byggärenden (94 ärenden 2018), 19 
bygganmälningar (12), tillsyn 6 ärenden (4) och 
bostadsanpassning 23 ärenden (26). 

Målen är uppfyllda vad gäller handläggnings-
tider för bygglov- och bygganmälningar.   

Planverksamheten har haft låg bemanning under 
2018 och på grund av det är målen endast delvis 
uppfyllda. 

Måluppfyllnaden är god för Kart- och 
mätverksamheten. 

 

 
Personal 
Förvaltningen har fortfarande stor omsättning 
på personal och rekryterar mer eller mindre 
löpande. Utökning har skett med en inspektör 
för tillsyn samt en extra administratör. 
Förstärkningen är ett sätt att möta ny lagstiftning 
från 1/1 2019 som kan innebära minskade 
bygglovsintäkter om inte snabba handläggnings-
tider upprätthålls. Det finns även krav på 
snabbare expediering av beslut. 

Investeringar 
Inga investeringar under perioden. 

 

 

 

Delårsrapport jan-aug 2019      
Tkr 2019 2018 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Jul 

        prognos   

Byggnadsnämnd 116 104 -12  0  85 

Stadsbyggnad adm 813 767 -46  0  671 

Bygglov 441 360 -81  0  426 

Planer 278 400 122  0  312 

Översiktsplan 74 67 -7  0  160 

Karta, Mät, GIS 507 660 153  0  532 

Bostadsanpassning 285 387 102  0  364 

Summa 2 514 2 745 231  0  2 550 

Ekonomisk kommentar 

Byggnadsnämnden har ett överskott på 231 tkr 
för året till och med augusti. Minskade 
personalkostnader på grund av vakanser är 
orsaken till överskotten på planavdelningen samt 
inom karta mät och GIS. Därutöver har 
bostadsanpassningen utbetalat 100 tkr mindre än 
beräknat tom sista augusti. 

 

Framtid 

Digitaliseringen är en stor utmaning och 
möjlighet. Frågan om sammanslagning med 
miljöförvaltningen kan ge stor påverkan på vårt 
arbete. Förvaltningens behov av nya lokaler är 
en avgörande fråga för pågående utredning om 
sammanslagning med miljö. 

 



Orsa Vatten och Avfall AB  
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Kommunala bolag 

Orsa Vatten och Avfall AB 
Verksamhetsberättelse 

VA-avgifterna i Orsa höjdes från och med 2019. 
Anläggningsavgifterna höjdes med sju procent 
och brukningsavgifterna med åtta procent. 

Sedan årsskiftet transporteras slam från 
reningsverken till Forsbacka vilket medför att 
kostnaden har blivit avsevärt högre. 

En förfrågan om övertagande av enskilt 
avloppsledningsnät har inkommit. Förfrågan 
avvisades efter genomförd utredning. 

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter har 
arbetats fram i regional och lokal arbetsgrupp. 
Förslaget är lämnat till Kommunstyrelsen för 
beslut om utställning under hösten -19 och 
troligen kan beslut tas innan årsskiftet.  

Förslag till ny avfallstaxa har arbetats fram. 
Bland annat har gemensamma träffar hållits med 
representanter från alla ägarbolag för likartad 
taxekonstruktion i alla tre kommuner. Förslaget 
är lämnat till Kommunstyrelsen för beslut och 
beslut tas troligen efter årsskiftet.  

Revision av insamlingsentreprenaden av 
hushållsavfall är genomförd i våras, med gott 
betyg till nuvarande entreprenör. 

En temadag om avfallsjuridik för 
förtroendevalda har genomförts. 

På återvinningscentralen är träpallar en ny 
fraktion att sortera ut. Ersättning ges för 
inlämnade pallar. Under sommarperioden 
utökades öppettiderna med ytterligare en dag. 

 

Investeringar 

Under våren har arbete med upphandling av 
insamling och behandling av farligt avfall pågått. 
Utvärdering kommer ske i september. Nu pågår 
förberedelser för upphandling/leasing av 
hjullastare till ÅVC- och VA-verksamheten. 

Ekonomisk kommentar 

VA - Budgeterat resultat för VA, helår 2019, är 
ett överskott om 782 tkr. På grund av en högre 
räntekostnad jämfört med beräknad och högre 
avskrivningar än budgeterat kommer resultatet 
troligtvis att bli ca 0 kr. 
Avfall - Budgeterat resultat för Avfall, helår 
2019, är ett underskott på 700 tkr. Resultatet 
kommer inte att avvika nämnvärt mot budget. 
Vatten och Avfall -Budgeterat sammantaget 
resultat, helår, är ett överskott på drygt 80 tkr. 
Prognosen är ett underskott på 700 tkr.  

Framtid 

Planering pågår för att genomföra de 
investeringsprojekt som är beslutade för 
återvinningscentralen: carport, redskap, 
betongfack och hårdgöring av yta. Eventuellt 
kommer vissa arbeten att göras nästa år. 

Förberedelser pågår för kommande införande av 
bostadsnära insamling av förpackningar i hela 
Sverige som producenterna ska genomföra från 
2021 till 2025.  

Översyn pågår av problematiska hämtplatser ur 
arbetsmiljösynpunkt. 

 

Resultaträkning (tkr) 20190831 20180731 

Verksamhetens intäkter 19 108 15 950 

Verksamhetens kostnader -16 678 -12 900 

Avskrivningar -2 907 -2 264 

Verksamhetens nettokostnader -477 786 

Finansiella intäkter och kostnader -506 27 

Resultat efter finansnetto -983 813 

Periodens resultat -983 813 

  



Nodava AB 
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NODAVA AB
 

Nettoomsättningen per sista augusti 2018 var 
cirka 2,7 mkr högre än nettoomsättningen per 
den sista augusti i år. Anledningen är att i 
bokslutet 2018 minskade ägarbolagens kostnader 
med cirka 3,5 mkr. Därför har till ägarbolagen 
tidigare fakturerade kostnader såsom hyran för 
Prostgården och försäkringar behållits i Nodava. 
Detta beaktades inte i budgeten, eftersom arbete 
med den företogs och beslutades 2017, innan 
Nodavas resultat för 2018 var känt.  

Resultatet per sista augusti 2019 är 119 tkr, och 
motsvarande resultat 2018 var 3 010 tkr, vilket 
förklaras ovan. 

Nodava ABs prognos för helårsresultatet 2019 är 
0 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning (tkr) 20190831 20180731 

Verksamhetens intäkter 42 857 38 194 

Verksamhetens kostnader -42 594 -37 929 

Avskrivningar -132 -124 

Verksamhetens nettokostnader 131 141 

Finansiella intäkter och kostnader -12 -17 

Resultat efter finansnetto 119 124 

Periodens resultat 119 124 

  



Orsabostäder AB  
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Orsabostäder AB
 

Nuläge 
Orsabostäder har fram till augusti utfört 
fönsterbyte på kvarteret Hästen för att förbättra 
inomhusklimatet för de boende samt som ett led 
i att minska vår energiförbrukning. 
Verksamhetsområde Samhälles lokal blev klar 
under maj och är inflyttad. 
Vi har gått med i Klimatinitiativet som Sveriges 
Allmännytta är initiativtagare till med mål att 
minska vår klimatpåverkan genom att minska 
utsläppen av växthusgaser. 
Vi har i snitt en vakansgrad på cirka en halv 
procent under de första sju månaderna och en 
omflyttningsgrad på cirka sju procent i våra 
bostäder. Vi har fått en del uppsägningar av 
lokaler vilket är negativt för orten och 
ekonomiskt negativt för oss. 
Boendeinflytandearbetet fortsätter i egen regi 
och på kvarteret Brömsen har vi haft en dialog 
med de boende om hur deras boendemiljö ser 
ut. Detta har mynnat ut i att vi ska rusta upp 
lekplatsen och tvättstugan under 2019. Vi har 
även skickat ut en enkät till alla hyresgäster för 
att fånga upp vad man tycker om oss som 
hyresvärd samt vad man efterfrågar i sin 
boendemiljö. Vi har en dialog med hyresgäst-
föreningen gällande boendeinflytandefrågor om 
hur vi ska arbeta i framtiden. 
Större projekt som är igång är ett energiprojekt i 
Skattungbyn där vi byter ut gammal ventilation 
och kylanläggningar. Renovering av balkonger 
sker på kvarteret Krakau 5 och 6. 

Målarbetet 
Bolaget har en ny vision, affärsidé samt lång- 
och kortsiktiga mål som följer kommunens 
vision och mål. Bolaget uppfyller så här långt 
sina mål, som är en del i bolagets affärsplan. 
Ur ett hållbarhetsperspektiv arbetar bolaget med 
nr 1, 5, 7, 8, 11, 13 och 16 i de Globala Målen för 
hållbar utveckling i Agenda 2030. 

 

Personal 
Orsabostäder AB har tio personer anställda 
varav fyra tjänstemän. Fördelningen är tre 
kvinnor och sju män. Sjukfrånvaron har varit 
normal och ingen långtidsfrånvaro. 

Investeringar 
Under året har investeringar i befintliga 
fastigheter gjorts med 11,4 mkr (7,1) varav ca 20 
tkr (1,5 mkr) är nyinstallationer och resterande 
knappt 11,4 mkr (5,6 mkr) är aktiverade 
underhållsarbeten. 
Prognosen för 2019 är att investeringarna 
kommer att hamna på 20 mkr (11 mkr). 

Kommentar till ekonomin 
Hyresintäkterna har ökat med drygt 1 mkr i 
förhållande till föregående år varav ca 700 tkr är 
hyresökningar och 325 tkr kommer från ökad 
uthyrning. Kassaflödet under perioden är  
-282 tkr (1 383 tkr). 
Prognosen för helåret 2019 avseende resultat 
före skatt är 8 270 tkr vilket är 120 tkr bättre än 
budget och 1 900 tkr sämre är 2018. Kassaflödet 
beräknas att bli -3 mkr. 

Framtid 
Vi har ett stort underhållsbehov på våra 
fastigheter vilket kommer vara i fokus under 
många år framöver. För att klara ekonomin och 
se till att våra hyresgäster kan bo kvar måste vi 
arbeta med långsiktiga underhållsplaner och 
hållbar förvaltning. Demografin visar en högre 
andel äldre vilket ställer andra krav på boendet 
som kommer att påverka Orsas bostads-
utveckling. Det medför att vi måste se över vår 
organisation så den är rustad inför kommande 
utmaningar. Tillsammans med Sveriges 
Allmännytta ska vi arbeta fram en bra strategi 
gentemot hyresgästföreningen till kommande 
hyresförhandlingar. 

Resultaträkning (tkr) 20190831 20180731 

Verksamhetens intäkter 36 261 30 454 

Verksamhetens kostnader -23 067 -19 867 

Avskrivningar -5 591 -4 415 

Verksamhetens nettokostnader 7 603 6 172 

Finansiella intäkter och kostnader -1 468 -1 107 

Resultat efter finansnetto 6 135 5 065 

Periodens resultat 6 135 5 065 
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Orsa Lokaler AB 
 

Nuläge 
Året har hitintills löpt på som planerat och inga 
större avvikelser har inträffat. 

Grönklittsgruppen har flyttat in i sina 
kontorslokaler på Dalagatan 1. På förskolan 
Nyfiken har den färdiga gräsmattan blivit 
utrullad och förskolan har haft sin officiella 
invigning under juni. Hissen på kulturhuset är 
ombyggd för att klara av dagens 
tillgänglighetskrav. 

Alla verksamheter inom kommunen har fått 
svara på en enkät om oss som hyresvärd gällande 
service, lokalutbud, lokalvård etc. 

Vi deltog på mässan ExpOrsa i ett led att 
marknadsföra Orsa Lokaler AB och för att hitta 
potentiella hyresgäster till våra lokaler på Borns 
industriområde och Skeer. 

Pågående större projekt är byte av oljeavskiljare 
på Borns industriområde samt utbyggnad av 
Orsa Maskin & Trucks lokaler för deras 
expansion och arbetsmiljö i samma område. 
Ett energiprojekt pågår på Bergetskolans 
sporthall där vi byter ut flera mindre 
ventilationsanläggningar till en större vilket gör 
att vi kommer minska våra energi- och 
driftkostnader. 

Målarbetet 
Bolaget har en ny vision, affärsidé samt lång- 
och kortsiktiga mål som följer kommunens 
vision och mål. Bolaget uppfyller så här långt 
sina mål som är en del i bolagets affärsplan. 
Ur ett hållbarhetsperspektiv arbetar bolaget med 
nr 1, 5, 7, 8, 11, 13 och 16 i de Globala målen i 
Agenda 2030. 

 

 

Personal 

Medelantalet anställda i Orsa Lokaler AB är 24 
personer. Fördelningen är arton kvinnor och sex 
män. Sjukfrånvaron har varit normal med någon 
långtidssjukskrivning. 

Investeringar 
Under året har investeringar i befintliga 
fastigheter gjorts med 6 500 tkr (13 700) varav 
2 200 tkr (9 700) är nyinstallationer och 
resterande 4 300 tkr (4 000) är aktiverade 
underhållsarbeten. 

Ekonomisk kommentar  
Resultatet är ca 100 tkr sämre än samma period 
föregående år. Hyresintäkterna har ökat med ca 
800 tkr varav ca 250 tkr är hyreshöjningen och 
resterande 550 tkr är förändringar i befintliga 
samt nya kontrakt. Kassaflödet under perioden 
är -1 297 tkr. Prognosen för helåret 2019 är ett 
resultat före skatt på 2 400 tkr vilket är 142 tkr 
sämre än 2018. Kassaflödet beräknas att bli -4 
mkr för år 2019. 

Framtid 
I projektet gällande särskilt boende har det 
kommit in nya förslag som kommer ta en del tid 
från förvaltningen under några år framöver. 
Samtidigt ska daglig drift och underhåll skötas på 
ett professionellt och affärsmässigt sätt. Det 
medför att vi måste se över vår organisation så 
den är rustad inför kommande utmaningar. 

Fokus ligger fortfarande på utveckling av våra 

näringsfastigheter. Vi behöver hitta nya kunder 

och samtidigt behålla befintliga för att minimera 

våra hyresförluster på dessa fastigheter. 

 

Resultaträkning (tkr) 20190831 20180731 

Verksamhetens intäkter 28 354 23 313 

Verksamhetens kostnader -19 963 -16 597 

Avskrivningar -5 221 -4 106 

Verksamhetens nettokostnader 3 170 2 610 

Finansiella intäkter och kostnader -1 600 -1 331 

Resultat efter finansnetto 1 570 1 279 

Periodens resultat 1 570 1 279 
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Ekonomiska rapporter  
 

Driftredovisning för perioden januari till aug 2019 (tkr) 
  Nettokostn Budget Avvikelse Nettokostn 

  Jan-Aug Jan-Aug   Jan-Jul 

2019 2019   2018 

Kommunfullmäktige 1 610 1 892 282 1 335 

Kommunstyrelse 15 333 17 367 2 034 2 842 

Utskott för Strategi 12 410 12 420 10 15 847 

Utskott för Samhälle 30 130 28 536 -1 594 28 434 

Utskott för Lärande 108 536 106 846 -1 690 89 372 

Utskott för Omsorg 101 419 103 871 2 452 80 225 

Miljönämnd 1 527 1 260 -267 1 446 

Byggnadsnämnd 2 514 2 745 231 2 550 

          

Summa verksamheters nettokostnader 273 479 274 937 1 458 222 051 

          

Finansieringens nettointäkter -290 297 -281 368 8 929 -244 414 

          

          

Summa -16 818 -6 431 10 387 -22 363 

 

Prognos för driftredovisning 2019 (tkr) 
  Prognos Budget Avvikelse Avvikelse 

  2019 2019   2018 

Kommunfullmäktige 2 779 2 838 59 -146 

Kommunstyrelse 26 013 26 051 38 2 940 

Utskott för Strategi 18 930 18 630 -300 -785 

Utskott för Samhälle 43 590 42 804 -786 1 321 

Utskott för Lärande 163 304 160 269 -3 035 -527 

Utskott för Omsorg 154 507 155 807 1 300 4 403 

Miljönämnd 1 960 1 890 -70 0 

Byggnadsnämnd 4 117 4 117 0 -130 

  
 

      

Summa verksamheters nettokostnader 415 200 412 406 -2 794 7 076 

          

    
 

    

Finansieringens nettointäkter -422 367 -422 053 314 11 

          

  
 

      

Summa -7 167 -9 647 -2 480 7 087 
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Investeringsredovisning för perioden januari till aug 2019 (tkr) 
  Budget 

2019 
Utfall 2019 Utfall 

2018 

Nämnd Jan-Dec  Jan-Aug  Jan-Jul 

Kommunstyrelse 900 0 0 

Utskott för Strategi 400 561 542 

Utskott för Samhälle 12 100 14 725 7 397 

Utskott för Lärande 2 000 1 318 701 

Utskott för Omsorg 1 600 424 524 

Miljönämnd   1 232 

Exploateringsfastighet 1 500 0 0 

Totalt Orsa kommun 18 500 17 029 9 396 

 
92 % av kommunens budgeterade investeringar var förbrukade vid delårsbokslutets upprättande. Sedan 
2013 redovisas bruttoinvesteringar. 
Investeringsinkomsterna redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen som avräknas i takt med 
avskrivningarna på aktuella objekt. 

 

De största investeringarna 2019 (tkr)  

Budget Utfall  
 

2019 2019 

Jan-Aug 

Stadsnät IT 6 500 11 713 

ERUF bredband i Dalarna 

 

2 261 

IT-utrustning Lärande 1 300 1 276 

Summa 7 800 15 250 

   

*Med hänsyn till driftkostnader och fakturerade avgifter har Stadsnät och bredbands-projektet ERUF 
påverkat likviditeten med sammanlagt 10,5 mkr under perioden januari till augusti. 
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Periodens resultaträkning (tkr) 

     Koncernen Koncernen  
Not Utfall Utfall Diff Utfall Utfall  

2019-08-31 2018-07-31 
 

2019-08-31 2018-07-31 

Verksamhetens intäkter 1 58 147 56 758 1 389 120 227 102 105 

Verksamhetens kostnader 2 -321 087 -274 876 -46 211 -359 064 -299 782 

Avskrivningar 3 -8 185 -6 612 -1 573 -22 018 -17 511        

Verksamhetens nettokostnader 
 

-271 125 -224 730 -46 395 -260 855 -215 188 
       

Skatteintäkter 4 196 400 166 994 29 406 196 400 166 994 

Generella statsbidrag och utjämning 5 91 039 79 237 11 802 91 039 79 237 

Finansiella intäkter 6 1 070 1 257 -187 374 880 

Finansiella kostnader 7 -566 -403 -163 -3 448 -2 442 

Periodens resultat 
 

16 818 22 355 -5 537 23 510 29 481 

 

Noter resultaträkning (tkr) 
1 Verksamhetens intäkter 

2019-08-31 2018-07-31 

Försäljningsintäkter 2 210 1 544 

Taxor och avgifter 11 903 9 417 

Hyror och arrenden 4 580 4 038 

Bidrag 32 246 35 873 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 7 192 5 846 

Exploateringsintäkter 0 40 

Realisationsvinster 16 0 

Summa 58 147 56 758 

   
2 Verksamhetens kostnader   
Löner och sociala avgifter -170 143 -155 592 

Förändring av semesterlöneskuld 7 136 2 279 

Pensionskostnader -12 908 -12 516 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -442 -394 

Bränsle, energi och vatten -1 486 -1 105 

Köp av huvudverksamhet -60 336 -48 185 

Lokal- och markhyror -27 423 -23 626 

Lämnade bidrag -12 938 -11 120 

Fastighetskostnader -1 496 -1 025 

Anskaffningskostnad såld exploateringsmark 0 0 

Övriga kostnader -41 051 -23 592 

Summa  -321 087 -274 876 

   
Ej uppsägningsbara operationella    
leasingavtal (alla oavsett löptid)   
Avgifter   
med förfall inom 1 år 92 383 

med förfall inom 1-5 år 22 49 

med förfall senare än 5 år 0 0 

Summa 114 432 
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3 Avskrivningar   
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar.   
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 

   
4 Skatteintäkter   
Egna skatteintäkter 196 400 166 994 

Summa skatteintäkter 196 400 166 994 
   

5 Generella statsbidrag och utjämning    
Inkomstutjämningsbidrag 65 356 55 472 

Strukturbidrag 1 803 1 573 

Regleringsavgift/bidrag 3 229 631 

Kostnadsutjämningsbidrag 7 743 7 087 

Bidrag för LSS-utjämning     -1 782 -1 555 

Kommunal fastighetsskatt 11 450 9 855 

Generella bidrag från staten 3 240 6 174 

varav engångsmedel flykting 658 3 130 

Summa generella statsbidrag och utjämning 91 039 79 237 
   

6 Finansiella intäkter   
Räntor på utlämnade lån 11 27 

Räntor på likvida medel 127 368 

Borgensavgift 712 648 

Återbäring Kommuninvest 92 92 

Övriga finansiella intäkter 128 122 

Summa finansiella intäkter 1 070 1 257 

   
7 Finansiella kostnader   
Räntor på långfristiga lån 0 0 

Ränta på pensionsmedel -405 -273 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -64 0 

Övriga finansiella kostnader -97 -130 

Summa finansiella kostnader -566 -403 
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Balansräkning (tkr) 
TILLGÅNGAR 

   
Koncernen 

 

Anläggningstillgångar Not 2019-08-31 2018-12-31 2018-07-31 2019-08-31 2018-07-31 

Immateriella anläggningstillgångar 
      

   Dataprogram, ledningsrätter 
    

509 715 

Materiella anläggningstillgångar 
      

   Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

8 150 509 141 290 130 927 648 182 594 174 

   Maskiner och inventarier 9 13 638 18 600 15 605 26 411 22 798 

   Pågående nyanläggning 
 

0 0 0 30 053 36 683 

Finansiella anläggningstillgångar 10 97 006 92 006 92 006 11 078 6 600 

Summa anläggningstillgångar 
 

261 152 251 896 238 538 716 233 660 970        

Omsättningstillgångar 
      

Förråd med mera 
 

0 0 0 69 129 

Exploateringsfastigheter 
 

5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 

Fordringar 
 

45 781 48 538 42 742 49 255 35 920 

Kortfristiga placeringar 
 

32 614 32 604 32 451 32 614 32 451 

Kassa och bank 
 

20 558 29 512 29 846 22 137 67 592 

Summa omsättningstillgångar 
 

104 704 116 405 110 790 109 826 141 843 

  
      

SUMMA TILLGÅNGAR    365 856 368 301 349 328 826 059 802 813  
          

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
    

  
Eget kapital 

    

  
Årets resultat  16 818 12 663 22 355 23 510 29 481 

Resultatutjämningsreserv  15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Övrigt eget kapital 
 

209 789 197 125 197 125 260 059 238 781 
Summa eget kapital 

 
241 607 224 788 234 480 298 569 283 262      

  
Avsättningar 

    

  
Avsättningar för pensioner 11 28 939 27 215 20 813 29 611 21 671 

Uppskjutna skatteskulder 
  

0 0 10 393 8 956 

Summa avsättningar 
 

28 939 27 215 20 813 40 004 30 627      

  
Skulder 

    

  
Långfristiga skulder 12 22 720 21 352 20 985 395 210 403 457 

Kortfristiga skulder 
 

72 590 94 946 73 050 92 276 85 467 

Summa skulder 
 

95 310 116 298 94 035 487 486 488 924 

    
   

  
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER    365 856 368 301 349 328 826 059 802 813 

    
     

       

Panter och ansvarsförbindelser 
      

Panter och därmed jämförliga säkerheter 
      

Uttagna fastighetsinteckningar 
 

400 400 400 142640 142 640 

Avgår: panter i eget förvar 
 

-400 -400 -400 -400 -400 

Ansvarsförbindelser 
      

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

 
149 661 151 647 161 188 149 661 161 188 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

371 324 361 882 389 012 371 575 389 263 

Summa 
 

520 985 513 529 550 200 663 476 692 691 
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Noter balansräkning (tkr) 
8 Byggnader och tekniska anläggningar    
Anskaffningsvärde 2019-08-31 2018-12-31 2018-07-31 

Ack anskaffningsvärde IB 223 118 203 013 203 013 

Årets anskaffningar 14 588 20 641 7 081 

Anskaffningsvärde på årets korrigeringar  -536  
Ack anskaffningsvärde UB 237 706 223 118 210 094 

    
Avskrivningar    
Ack avskrivningar IB -81 828 -75 037 -75 037 

Årets avskrivningar -5 369 -7 204 -4 130 

Ack avskrivningar på årets korrigeringar  413  
Ack avskrivningar UB  -87 197 -81 828 -79 167 

    
Bokfört värde 150 509 141 290 130 927 

    
9 Maskiner och inventarier    
Anskaffningsvärde    
Ack anskaffningsvärde IB 72 413 66 474 66 474 

Årets anskaffningar 2 440 7 283 2 315 

Anskaffningsvärde på årets korrigeringar -7 075 -1 344  
Ack anskaffningsvärde UB 67 778 72 413 68 789 

    
Avskrivningar    
Ack avskrivningar IB -53 813 -50 702 -50 702 

Årets avskrivningar -2 816 -4 355 -2 482 

Ack avskrivningar på årets korrigeringar 2 489 1 244  
Ack avskrivningar UB  -54 140 -53 813 -53 184 

    
Bokfört värde 13 638 18 600 15 605 

    
Det bokförda värdet fördelar sig på följande sätt:   

    
Mark 572 572 572 

Verksamhetsfastigheter 8 527 9 004 9 493 

Publika fastigheter 140 305 130 561 119 679 

Fastighet för annan verksamhet 1 105 1 153 1 183 

Summa bokfört värde 150 509 141 290 130 927 

    
Maskiner 1 711 1 482 1 606 

Inventarier 9 840 10 562 9 713 

Fordon 562 4 853 2 507 

Konst 863 863 863 

Övriga maskiner och inventarier 662 840 916 

Summa inventarier 13 638 18 600 15 605 
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10 Finansiella anläggningstillgångar 2019-08-31 2018-12-31 2018-07-31 

Aktier    
Orsa bostäder AB (100%) 35 393 35 393 35 393 

Orsa lokaler AB (100%) 39 448 39 448 39 448 

Orsa vatten och avfall AB (100%) 12 000 12 000 12 000 

Oreälvens kraft AB (35%) 18 18 18 

Dalarna Holding AB 10 10 10 

Visit Dalarna AB 210 210 210 

Inlandsbanan AB 170 170 170 

Dalhalla Förvaltning AB 94 94 94 

Diverse övriga aktier 68 68 68 

Summa 87 411 87 411 87 411 

Andelar    
Inlandsbanekommunerna ekonomisk förening 30 30 30 

Kommuninvest 3 540 3 540 3 540 

Övriga andelar 25 25 25 

Summa 3 595 3 595 3 595 

Långfristiga fordringar    
Lån till Orsa SK multiskidbana 5 000 0 0 

Kommuninvest förlagslån 1 000 1 000 1 000 

Summa 6 000 1 000 1 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 97 006 92 006 92 006 

    
11 Avsättningar för pensioner    
Pensionsskuld 22 884 21 476 16 476 

Ränta på pensionsskuld 405 426 273 

Särskild löneskatt 5 650 5 313 4 064 

Summa pensionsskuld  28 939 27 215 20 813 

    
12 Långfristiga skulder    
Gatukostnadsersättning 7 000 7 000 7 000 

Anslutningsavgifter stadsnät 16 800 14 320 13 298 

Skuld investeringsbidrag 5 278 5 278 5 279 

Ackumulerad upplösning investeringsbidrag -6 358 -5 246 -4 592 

Summa långfristiga skulder 22 720 21 352 20 985 
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Prognos för 2019 års resultaträkning (tkr) 
 

 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
Budget/ 
Prognos 

Resultat  
2018 

Verksamhetens nettokostnader     
(exklusive avskrivningar) 

-411 001 -407 735 -3 266 -399 086 

Avskrivningar -12 400 -11 600 -800 -11 559 

Verksamhetens nettokostnader -423 401 -419 335 -4 066 -410 645 

     
Skatteintäkter 294 452 294 879 -427 286 365 

Generella statsbidrag och utjämning 135 578 133 495 2 083 135 578 

Verksamhetens resultat 6 629 9 039 -2 410 11 298 

Finansiella intäkter 1 296 1 362 -66 2 043 

Finansiella kostnader -758 -755 -3 -678 

Årets resultat 7 167 9 646 -2 479 12 663 
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Redovisningsprinciper 2019 
 

Kommunen följer den kommunala 
redovisningslagen samt de 
rekommendationer som Rådet för 
kommunal redovisning utfärdat vad gäller 
redovisningen. Undantagen är 
redovisning av finansiell leasing samt 
redovisning av tillfälligt statsbidrag som 
utbetalades 2015 för att lösa den rådande 
flyktingsituationen.  

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

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

2019 har Orsa kommun bytt 
redovisningsperiod för delårsbokslutet från 
januari-juli till januari-augusti. Jämförelsetalen är 
från 2018-07-31 vilket gör det svårt att göra 
direkta jämförelser. 

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

Finansiella leasingavtal: 

Avgifter (tkr) 
2018 

20190831 20181231 

-med förfall inom 1 år 907 1 053 

-med förfall inom 1-5 år 1 315 1 592 

-med förfall senare än 5 år 0 0 

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

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

Kommunen följer RKR 18.1 avseende avgift 
eller bidrag till anläggningstillgångar. 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och 
gatukostnadsersättningar tas från och med 2013 
upp som en förutbetald intäkt och periodiseras, 
enligt RKR 18.1, över anläggningstillgångens 
nyttjandeperiod. Tidigare erhållna avgifter eller 
bidrag ändras inte utan löper som 
nettoavskrivning till avskrivningsperiodens slut. 

Kommunen avviker från RKR R2 vad gäller 
redovisning av tillfälligt statsbidrag som 2015 
gavs till kommuner och landsting för att hantera 
den rådande flyktingsituationen. Extra stöd med 
anledning av flyktingsituationen bokas upp för 
de verkliga kostnader som uppstått under året i 
kommunen och kvarvarande bidrag bokförs som 
en förutbetald intäkt. Under 2019 kommer 
kvarvarande bidrag att förbrukas och vid 
årsbokslutet är balansposten 0 kr. 

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

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

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

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

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

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

Anläggningstillgångar Enligt kommunens 
redovisningsprinciper bedöms en tillgång där 
anskaffningsvärdet uppgår till ett basbelopp (för 
närvarande 46,5 tkr) och som är avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav vara en 
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anläggningstillgång. 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 1,50 % på 
tillgångarnas bokförda värde enligt SKL´s 
rekommendation. 

Komponentindelning av materiella 
anläggningstillgångar har införts från 2014 för 
befintliga tillgångar. För investeringar i nya 
anläggningar tillämpas komponentindelning och 
en komponent definieras som en utgift som är 
relativt stor i relation till den totala investeringen 
och bedöms ha en avvikande avskrivningstid. 

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

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

Exploateringsfastigheter redovisas som 
omsättningstillgångar från och med 2009. 

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

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

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