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

 

Orsa den 13 maj 

 

 

 

 

Interpellation om Orsa Vatten och Avfall till ordförande Leif Dahlfors 

 

Under år 2020 utreddes Nodavas verksamhet av ett externt konsultföretag. 

Utredningen låg till grund för de förslag gällande styrning av VA-bolagen som 

kommunfullmäktige nu ska besluta om. I utredningen beskrevs den inte så lite 

omständliga organisationsstruktur för kommunens VA-bolag, där alla 

kommunala vatten och avfallsanläggningar är organiserade i ägarbolaget Orsa 

Vatten och Avfall (nedan benämnt OVA) och där detta ägarbolag styr över 

Nodava tillsammans med Mora och Älvdalens motsvarande ägarbolag. 

Ordförande i OVA är samtidigt vice ordförande i Nodava AB. 

 

• Hur ser ordförande för OVA på denna organisationsstruktur för 

kommunens VA-bolag? Kan kommunen arbeta vidare med denna 

organisationsstruktur eller anser ordförande att den behöver ändras på 

något sätt? 

 

• Hur ser ordförande på VA-bolagens dubbla roller som beställare och 

utförare av tjänster, där det delvis är samma politiker och samma 

tjänstemän som representerar både beställar- och utförarroll? 

 

• Vad anser ordförande om kommunikationen med invånarna och 

allmänheten om OVA och om bolagets verksamhet och frågor? 

 

Gunilla Frelin, Moderaterna i Orsa 

 

 



 Information från revisorerna - : 

Denna behandling ' Information från revisorerna' har inget tjänsteutlåtande. 



 Information från kommunstyrelsens ordförande - : 

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



12 Medborgarförslag om att behålla Björnparken - OK KS 2022/00210-3 Medborgarförslag om att behålla Björnparken : Medborgarförslag om att behålla Björnparken 

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-13
Dokument nr: OK KS 2022/00210-3, 009

1(1)

Marie Ehlin Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att behålla Björnparken
        
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige mottog 2 maj 2022 ett medborgarförslag rörande Orsa 
Rovdjurspark.

Förslaget var att behålla Björnparken till hälften och sälja ut en del av djuren så att den 
blir billigare att driva.

Då förslaget inte inryms inom den kommunala kompetensen föreslås förslaget 
överlämnas till ägaren för Orsa Rovdjurspark - Grönklittsgruppen AB. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och överlämnas till 
Grönklittsgruppen.

Sändlista
Förslagsställaren
Grönklittsgruppen AB

Marie Ehlin
Kommunchef



12 Medborgarförslag om att behålla Björnparken - OK KS 2022/00210-3 Medborgarförslag om att behålla Björnparken : Medborgarförslag om att behålla Björnparken till hälften 



12 Medborgarförslag om att behålla Björnparken - OK KS 2022/00210-3 Medborgarförslag om att behålla Björnparken : Medborgarförslag om att behålla Björnparken till hälften 



12 Medborgarförslag om att behålla Björnparken - OK KS 2022/00210-3 Medborgarförslag om att behålla Björnparken : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-06-20 - Medborgarförslag om att behålla Björnparken 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 20.06.2022   

16 
(31)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77 OK KS 2022/00210-3

Medborgarförslag om att behålla Björnparken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och överlämnas till 
Grönklittsgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige mottog den 2 maj 2022 ett medborgarförslag rörande Orsa 
Rovdjurspark.

Förslaget var att behålla Björnparken till hälften och sälja ut en del av djuren så att den 
blir billigare att driva.

Då förslaget inte inryms inom den kommunala kompetensen föreslås förslaget 
överlämnas till ägaren för Orsa Rovdjurspark - Grönklittsgruppen AB. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-05-13
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och överlämnas till 
Grönklittsgruppen.

Sändlista
Kommunfullmäktige



12 Medborgarförslag om att behålla Björnparken - OK KS 2022/00210-4 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-06-20 - Medborgarförslag om att behålla Björnparken : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-06-20 - Medborgarförslag om att behålla Björnparken 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 20.06.2022   

16 
(31)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77 OK KS 2022/00210-3

Medborgarförslag om att behålla Björnparken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och överlämnas till 
Grönklittsgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige mottog den 2 maj 2022 ett medborgarförslag rörande Orsa 
Rovdjurspark.

Förslaget var att behålla Björnparken till hälften och sälja ut en del av djuren så att den 
blir billigare att driva.

Då förslaget inte inryms inom den kommunala kompetensen föreslås förslaget 
överlämnas till ägaren för Orsa Rovdjurspark - Grönklittsgruppen AB. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-05-13
Medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och överlämnas till 
Grönklittsgruppen.

Sändlista
Kommunfullmäktige



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet 

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-09-23
Dokument nr: OK KS 2022/00139-3, 406

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på 
sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet
        
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslaget gäller att ta bort avgift 
för draghjälp av kärl för personer över 80 år och/eller personer som har en 
funktionsnedsättning. 

Medborgarförslaget har skickats till Orsa Vatten och Avfall AB för ett utlåtande. I svaret 
från dem så anges att draghjälp är ett exempel på en tjänst som kommunen inte 
behöver erbjuda men tjänsten finns som en extra service. Om bolaget skulle utföra 
tjänsten utan betalning innebär det att taxekollektivet finansierar en tilläggstjänst för 
vissa personer, trots att denna kostnad inte är tvungen att betalas av någon enligt 
lagstiftningen.

Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför att självkostnadspris för 
draghjälp av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för draghjälp 
av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. Motiveringen är att 
det är en tilläggstjänst för vissa personer som taxekollektivet skulle finansiera, trots att 
denna kostnad inte är tvungen att betalas enligt lagstiftningen.

Sändlista
Förslagsställaren

Anna-Karin Göthe
Ställföreträdande kommunchef



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet manuellt till sopbil 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet manuellt till sopbil 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall 2022-09-07 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall 2022-09-07 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall 2022-09-07 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall 2022-09-07 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall 2022-09-07 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall 2022-09-07 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokoll styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall 2022-09-07 



13 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet - OK KS 2022/00139-3 Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-10-31 - Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

22 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 OK KS 2022/00139-3

Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på 
sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för draghjälp 
av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. Motiveringen är att 
det är en tilläggstjänst för vissa personer som taxekollektivet skulle finansiera, trots att 
denna kostnad inte är tvungen att betalas enligt lagstiftningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslaget gäller att ta bort avgift 
för draghjälp av kärl för personer över 80 år och/eller personer som har en 
funktionsnedsättning. 

Medborgarförslaget har skickats till Orsa Vatten och Avfall AB för ett utlåtande. I svaret 
från dem så anges att draghjälp är ett exempel på en tjänst som kommunen inte 
behöver erbjuda men tjänsten finns som en extra service. Om bolaget skulle utföra 
tjänsten utan betalning innebär det att taxekollektivet finansierar en tilläggstjänst för 
vissa personer, trots att denna kostnad inte är tvungen att betalas av någon enligt 
lagstiftningen.

Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför att självkostnadspris för 
draghjälp av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-23
Medborgarförslag 2022-04-07
Protokollsutdrag styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för draghjälp 
av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. Motiveringen är att 
det är en tilläggstjänst för vissa personer som taxekollektivet skulle finansiera, trots att 
denna kostnad inte är tvungen att betalas enligt lagstiftningen.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

22 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 OK KS 2022/00139-3

Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på 
sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för draghjälp 
av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. Motiveringen är att 
det är en tilläggstjänst för vissa personer som taxekollektivet skulle finansiera, trots att 
denna kostnad inte är tvungen att betalas enligt lagstiftningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslaget gäller att ta bort avgift 
för draghjälp av kärl för personer över 80 år och/eller personer som har en 
funktionsnedsättning. 

Medborgarförslaget har skickats till Orsa Vatten och Avfall AB för ett utlåtande. I svaret 
från dem så anges att draghjälp är ett exempel på en tjänst som kommunen inte 
behöver erbjuda men tjänsten finns som en extra service. Om bolaget skulle utföra 
tjänsten utan betalning innebär det att taxekollektivet finansierar en tilläggstjänst för 
vissa personer, trots att denna kostnad inte är tvungen att betalas av någon enligt 
lagstiftningen.

Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför att självkostnadspris för 
draghjälp av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-23
Medborgarförslag 2022-04-07
Protokollsutdrag styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för draghjälp 
av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. Motiveringen är att 
det är en tilläggstjänst för vissa personer som taxekollektivet skulle finansiera, trots att 
denna kostnad inte är tvungen att betalas enligt lagstiftningen.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 11.10.2022   

18 
(27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 64 OK KS 2022/00139-3

Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på 
sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för draghjälp 
av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. Motiveringen är att 
det är en tilläggstjänst för vissa personer som taxekollektivet skulle finansiera, trots att 
denna kostnad inte är tvungen att betalas enligt lagstiftningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslaget gäller att ta bort avgift 
för draghjälp av kärl för personer över 80 år och/eller personer som har en 
funktionsnedsättning. 

Medborgarförslaget har skickats till Orsa Vatten och Avfall AB för ett utlåtande. I svaret 
från dem så anges att draghjälp är ett exempel på en tjänst som kommunen inte 
behöver erbjuda men tjänsten finns som en extra service. Om bolaget skulle utföra 
tjänsten utan betalning innebär det att taxekollektivet finansierar en tilläggstjänst för 
vissa personer, trots att denna kostnad inte är tvungen att betalas av någon enligt 
lagstiftningen.

Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför att självkostnadspris för 
draghjälp av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-23
Medborgarförslag 2022-04-07
Protokollsutdrag styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för draghjälp 
av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. Motiveringen är att 
det är en tilläggstjänst för vissa personer som taxekollektivet skulle finansiera, trots att 
denna kostnad inte är tvungen att betalas enligt lagstiftningen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-09-23
Dokument nr: OK KS 2022/00059-3, 162

1(1)

Marie Ehlin Kommunstyrelsen

Svar på motion om yrkesutbildningar till Orsa
        
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna ställde en motion till kommunfullmäktige 14 februari 2022 gällande 
yrkesutbildningar till Orsa. Moderaterna i Orsa föreslår:

 Att kommunen ska prioritera upp sitt arbete för att, i samverkan med det lokala 
näringslivet, etablera yrkesutbildningar. 

 Att arbetet ska leda till yrkesutbildningar med lokalisering i Orsa. 
 Att arbetet för yrkesutbildningar i Orsa ska målsättas och ges tidplan i 

kommande kommunplan.

Gymnasienämnden som ansvarar för vuxenutbildningen har yttrat sig gällande 
motionen. I gymnasienämndens yttrande framgår att en handlingsplan för 
kompetensförsörjning tagits fram i samråd med samverkande kommuner och 
näringsliv. 

Ett resultat av handlingsplanen är att ett kompetensråd för norra Dalarna bildats. 
Kompetensrådet syftar till att tillsammans med relevanta aktörer bidra till samverkan 
inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning för företagen i kommunerna på 
kort och lång sikt. 

Gymnasienämnden förklarar i sitt yttrande att yrkesutbildningarna hittills lokaliserats i 
Mora och att var framtida yrkesutbildningar ska placeras får bli en diskussion utifrån 
gällande avtal för den gemensamma gymnasienämnden.

Näringslivet är delaktiga i kompetensförsörjningsrådet och i dess uppstartsfas har det 
inte framkommit några konkreta förslag på vare sig utbildningar eller mål för dessa. 
Därför går det inte att vare sig bifalla eller avslå motionen, däremot anses den vara 
besvarad genom det yttrande som ansvarig nämnd lämnat.

Beslutsunderlag
Gymnasienämndens yttrande över motion om yrkesutbildningar 2022-08-03
Motion om yrkesutbildningar till Orsa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motion om yrkesutbildningar till Orsa är besvarad genom gymnasienämndens 
yttrande.

Sändlista
Moderaterna Orsa

Marie Ehlin
Kommunchef
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Orsa den 10 februari 2022 

 

 

till kommunfullmäktige 

 

 

Motion om yrkesutbildningar till Orsa 

 

År 2015 upphörde vår lokala yrkesutbildning SCoTT (Swedish College of Travel & 

Tourism). Det var en utbildning som gav lokala utbildningsmöjligheter här i Orsa och 

som bidrog till inflyttning och kompetens för näringslivet. Utbildningen var populär bland 

unga.  

 

Sedan SCoTT lades ner har vi haft brist på yrkesutbildningar med lokalisering i Orsa, även 

fast förutsättningarna för yrkesutbildningar i Orsa egentligen är mycket goda.  

 

Det finns en tydlig koppling till visionen Orsa 2050 och kompetensförsörjningen har 

beskrivits som ett prioriterat område i de senaste kommunplanerna och i kommunens 

näringslivsstrategi. Här i Orsa finns också vakanta och lågt nyttjade lokaler som skulle 

kunna användas för yrkesutbildningar. 

 

Svensk Näringslivs undersökning om företagsklimat visar att området ”tillgång på 

kompetens” i Orsa är en faktor som drar ner kommunens ranking och den lokala 

företagarföreningen säger att svårigheterna med att hitta arbetskraft är ”det största 

tillväxthindret”. 

 

Moderaterna i Orsa föreslår: 

 

Att kommunen ska prioritera upp sitt arbete för att, i samverkan med det lokala 

näringslivet, etablera yrkesutbildningar. 

 

Att arbetet ska leda till yrkesutbildningar med lokalisering i Orsa.  

 

Att arbetet för yrkesutbildningar i Orsa ska målsättas och ges tidplan i kommande 

kommunplan. 

 

 

 

Moderaterna i Orsa 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

29 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 119 OK KS 2022/00059-3

Svar på motion om yrkesutbildningar till Orsa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motion om yrkesutbildningar till Orsa är besvarad genom gymnasienämndens 
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna ställde en motion till kommunfullmäktige 14 februari 2022 gällande 
yrkesutbildningar till Orsa. Moderaterna i Orsa föreslår:

 Att kommunen ska prioritera upp sitt arbete för att, i samverkan med det lokala 
näringslivet, etablera yrkesutbildningar. 

 Att arbetet ska leda till yrkesutbildningar med lokalisering i Orsa. 
 Att arbetet för yrkesutbildningar i Orsa ska målsättas och ges tidplan i 

kommande kommunplan.

Gymnasienämnden som ansvarar för vuxenutbildningen har yttrat sig gällande 
motionen. I gymnasienämndens yttrande framgår att en handlingsplan för 
kompetensförsörjning tagits fram i samråd med samverkande kommuner och 
näringsliv. 

Ett resultat av handlingsplanen är att ett kompetensråd för norra Dalarna bildats. 
Kompetensrådet syftar till att tillsammans med relevanta aktörer bidra till samverkan 
inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning för företagen i kommunerna på 
kort och lång sikt. 

Gymnasienämnden förklarar i sitt yttrande att yrkesutbildningarna hittills lokaliserats i 
Mora och att var framtida yrkesutbildningar ska placeras får bli en diskussion utifrån 
gällande avtal för den gemensamma gymnasienämnden.

Näringslivet är delaktiga i kompetensförsörjningsrådet och i dess uppstartsfas har det 
inte framkommit några konkreta förslag på vare sig utbildningar eller mål för dessa. 
Därför går det inte att vare sig bifalla eller avslå motionen, däremot anses den vara 
besvarad genom det yttrande som ansvarig nämnd lämnat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-23
Gymnasienämndens yttrande över motion om yrkesutbildningar 2022-08-03
Motion om yrkesutbildningar till Orsa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motion om yrkesutbildningar till Orsa är besvarad genom gymnasienämndens 
yttrande.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

29 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 119 OK KS 2022/00059-3

Svar på motion om yrkesutbildningar till Orsa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motion om yrkesutbildningar till Orsa är besvarad genom gymnasienämndens 
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna ställde en motion till kommunfullmäktige 14 februari 2022 gällande 
yrkesutbildningar till Orsa. Moderaterna i Orsa föreslår:

 Att kommunen ska prioritera upp sitt arbete för att, i samverkan med det lokala 
näringslivet, etablera yrkesutbildningar. 

 Att arbetet ska leda till yrkesutbildningar med lokalisering i Orsa. 
 Att arbetet för yrkesutbildningar i Orsa ska målsättas och ges tidplan i 

kommande kommunplan.

Gymnasienämnden som ansvarar för vuxenutbildningen har yttrat sig gällande 
motionen. I gymnasienämndens yttrande framgår att en handlingsplan för 
kompetensförsörjning tagits fram i samråd med samverkande kommuner och 
näringsliv. 

Ett resultat av handlingsplanen är att ett kompetensråd för norra Dalarna bildats. 
Kompetensrådet syftar till att tillsammans med relevanta aktörer bidra till samverkan 
inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning för företagen i kommunerna på 
kort och lång sikt. 

Gymnasienämnden förklarar i sitt yttrande att yrkesutbildningarna hittills lokaliserats i 
Mora och att var framtida yrkesutbildningar ska placeras får bli en diskussion utifrån 
gällande avtal för den gemensamma gymnasienämnden.

Näringslivet är delaktiga i kompetensförsörjningsrådet och i dess uppstartsfas har det 
inte framkommit några konkreta förslag på vare sig utbildningar eller mål för dessa. 
Därför går det inte att vare sig bifalla eller avslå motionen, däremot anses den vara 
besvarad genom det yttrande som ansvarig nämnd lämnat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-23
Gymnasienämndens yttrande över motion om yrkesutbildningar 2022-08-03
Motion om yrkesutbildningar till Orsa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motion om yrkesutbildningar till Orsa är besvarad genom gymnasienämndens 
yttrande.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-19
Dokument nr: OK KS 2021/00520-2, 289

1(1)

Verksamhet omsorg  
Jesper Karlsson

Kommunstyrelsen

Svar angående förslag om arbetsskor till vårdpersonal
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige den 29 november 2021 hade både ett medborgarförslag och en 
motion gällande arbetsskor till vårdpersonal kommit in. I de mycket snarlika förslagen 
yrkades det för att arbetsgivaren borde bekosta arbetsskor till fast anställd vårdpersonal 
snarast och att skorna därefter skulle bytas ut vartannat år.

På nästföljande strategiutskott, den 7 december 2021, beslutades det att såväl vård- och 
omsorgspersonal som personal inom förskola och fritidshem ska erhålla arbetsskor när 
arbetet så kräver.

Med andra ord har den önskade åtgärden redan genomförts. Det enda som skiljer från 
förslaget är det om att skorna ska bytas ut efter viss på förhand fast bestämd tidsperiod. 
Förvaltningens bedömning är dock att sådan formulering snarare skulle skapa större 
hanteringsproblem än fördelar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-05-16
Protokollsutdrag (§ 106) från strategiutskottet, 2021-12-07
Protokoll från kommunfullmäktige, 2021-11-29
Motion från Socialdemokraterna, 2021-11-28
Medborgarförslag, 2021-11-25

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget är besvarat och att motionen avslås då avsett resultat redan 
uppnåtts.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Jesper Karlsson
Omsorgschef
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2021-11-28

Socialdemokraterna Orsa orsa@socialdemokraterna.se
Dalagatan 12 www.socialdemokraternaorsa.se/
794 30 ORSA
www.facebook.com/socialdemokraternaorsamailto:orsa@socialdemokraterna.se

Arbetsskor till vårdpersonal i Orsa Kommun

Det borde vara en självklarhet med arbetsskor, då det förebygger vårdpersonalens fysiska 
arbetsmiljö och därmed klara arbetspassen smärtfritt, korta som långa. Undersköterskor 
och vårdbiträden går mil efter mil på under sina arbetspass på hårda golv. 
Hemtjänstpersonal går ute och inne i både värme och isande kyla. Under dygnets alla 
timmar och veckans alla dagar, året runt. 

På en mansdominerad arbetsplats är det en självklarhet att de får arbetsskor, både av 
säkerhets och ergonomiska skäl. Varför ska det vara skillnad?

En undersköterskas arbete är tungt, både psykiskt och fysiskt och vi förväntas hålla i 
många år. Vårdpersonalen utför tunga lyft, repetitiva rörelser, obekväma och statiska 
rörelser som belastar både rygg, ben och axlar. Många håller inte, och har redan i ung 
ålder förslitningsskador. 

Arbetet inom omsorgen är ett viktigt jobb där man får mycket tacksamhet och uppskattning 
av sina brukare. Ett jobb man kanske blir tvingad att sluta med när kroppen inte orkar, man 
har ont, får kroniska besvär osv även om man inte vill. Skor är ett steg på vägen för att 
arbeta förbyggande mot såna problem. 

Rent kostnadsmässigt kan man få en sko i god kvalité för 700- 800 kr, vilket skulle kosta 
160.000 en gång vartannat år på ett ungefär. Det första inköpet av skor ska ske snarast 
och därefter vartannat år. När kommunerna nu får bättre ekonomiska förutsättningar 
genom ökade statsbidrag anser vi en arbetskor är en prioriterad arbetsmiljösatsning för att 
motverka förslitningsskador hos fast anställd vårdpersonal i Orsa Kommun.

Socialdemokraterna föreslår Att:

 Orsakommun säkerställer att fast anställd vårdpersonal snarast får ett par skor och 
därefter vartannat år.

Socialdemokraterna i Orsa

Magnus Bjurman Marie Olsson Anders Rosell Gunilla Elings-Friberg

Patrik Borgenstrand Maria Tapper Olof Herko Ellinor Smids
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 07.12.2021   

6 (12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 106 OK KS 2021/00519-1

Arbetsskor till vård- och omsorgs-, förskole- och 
fritidspersonal
Beslut
Vård- och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidshem ska erhålla 
arbetsskor när arbetet så kräver.

Sammanfattning av ärendet
Att arbeta inom omsorgen innebär mycket gående och stående på hårda golv. Det är 
därför av vikt att man har bra skor på fötterna för att kroppen ska hålla ett helt 
arbetsliv. 

Om arbetsgivaren ombesörjer inköp av arbetsskor är det möjligt att kräva att dessa 
endast används i arbetet och inte i andra sammanhang. Detta är viktigt ur ett 
hygieniskt perspektiv. 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen:
”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som 
kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa 
eller olycksfall undanröjs.” (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-11-30

Förslag till beslut
Vård- och omsorgspersonal och personal inom förskola och fritidshem ska erhålla 
arbetsskor när arbetet så kräver.

Sändlista
Verksamhetsområdeschef Omsorg
Verksamhetsområdeschef Lärande
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§ 68 OK KS 2021/00520-2

Svar på medborgarförslag och motion om arbetsskor till 
vårdpersonal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen om arbetsskor till 
vårdpersonal är besvarade då avsett resultat redan uppnåtts.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige den 29 november 2021 hade både ett medborgarförslag och en 
motion gällande arbetsskor till vårdpersonal kommit in. I de mycket snarlika förslagen 
yrkades det att arbetsgivaren snarast borde bekosta arbetsskor till fast anställd 
vårdpersonal och att skorna därefter skulle bytas ut vartannat år.

På nästföljande utskott för strategi, den 7 december 2021, beslutades det att såväl vård- 
och omsorgspersonal som personal inom förskola och fritidshem ska få arbetsskor när 
arbetet så kräver.

Med andra ord har den önskade åtgärden redan genomförts. Det enda som skiljer från 
förslaget är att skorna ska bytas ut efter en på förhand bestämd tidsperiod. 
Förvaltningens bedömning är dock att en sådan formulering snarare skulle skapa 
större hanteringsproblem än fördelar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-06-08
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-05-16
Protokollsutdrag (§ 106) utskottet för strategi 2021-12-07
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-11-29
Motion 2021-11-28
Medborgarförslag 2021-11-25 (OK KS 2021/00518)

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen är besvarade då avsett 
resultat redan uppnåtts.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 68 OK KS 2021/00520-2

Svar på medborgarförslag och motion om arbetsskor till 
vårdpersonal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen om arbetsskor till 
vårdpersonal är besvarade då avsett resultat redan uppnåtts.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige den 29 november 2021 hade både ett medborgarförslag och en 
motion gällande arbetsskor till vårdpersonal kommit in. I de mycket snarlika förslagen 
yrkades det att arbetsgivaren snarast borde bekosta arbetsskor till fast anställd 
vårdpersonal och att skorna därefter skulle bytas ut vartannat år.

På nästföljande utskott för strategi, den 7 december 2021, beslutades det att såväl vård- 
och omsorgspersonal som personal inom förskola och fritidshem ska få arbetsskor när 
arbetet så kräver.

Med andra ord har den önskade åtgärden redan genomförts. Det enda som skiljer från 
förslaget är att skorna ska bytas ut efter en på förhand bestämd tidsperiod. 
Förvaltningens bedömning är dock att en sådan formulering snarare skulle skapa 
större hanteringsproblem än fördelar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-06-08
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-05-16
Protokollsutdrag (§ 106) utskottet för strategi 2021-12-07
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-11-29
Motion 2021-11-28
Medborgarförslag 2021-11-25 (OK KS 2021/00518)

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen är besvarade då avsett 
resultat redan uppnåtts.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 58 OK KS 2021/00520–2

Svar om arbetsskor till vårdpersonal
Beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen är besvarade då avsett 
resultat redan uppnåtts.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige den 29 november 2021 hade både ett medborgarförslag och en 
motion gällande arbetsskor till vårdpersonal kommit in. I de mycket snarlika förslagen 
yrkades det för att arbetsgivaren borde bekosta arbetsskor till fast anställd 
vårdpersonal snarast och att skorna därefter skulle bytas ut vartannat år.

På nästföljande strategiutskott, den 7 december 2021, beslutades det att såväl vård- och 
omsorgspersonal som personal inom förskola och fritidshem ska erhålla arbetsskor när 
arbetet så kräver.

Med andra ord har den önskade åtgärden redan genomförts. Det enda som skiljer från 
förslaget är det om att skorna ska bytas ut efter viss på förhand fast bestämd tidsperiod. 
Förvaltningens bedömning är dock att sådan formulering snarare skulle skapa större 
hanteringsproblem än fördelar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-05-16
Protokollsutdrag (§ 106) från strategiutskottet, 2021-12-07
Protokoll från kommunfullmäktige, 2021-11-29
Motion från Socialdemokraterna, 2021-11-28
Medborgarförslag, 2021-11-25 (OK KS 2021/00518)

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget är besvarat och att motionen avslås då avsett resultat redan 
uppnåtts.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling

Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Regler för partistöd och utbetalning av partistöd år 2023
        
Sammanfattning av ärendet
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i 
den lokala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana bidrag, 
Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en gång per 
år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt stödet och vad som gäller 
om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige. Grundläggande bestämmelser 
finns i kommunallagen (2017:725).

Det har inte skett några ändringar i kommunallagen eller övriga förändringar som kan 
påverka partistödet sedan reglerna antogs förra gången. Dock gäller beslutet för förra 
mandatperioden och ett nytt beslut bör tas av fullmäktige.

Utbetalning av partistöd 2023
Partistödet består av ett grundstöd om 20 000 kr/parti/år samt ett mandatstöd om 
7 000 kr/mandat/år. Det innebär följande stöd för partierna år 2023:

Parti Partistöd (kr)
Centerpartiet (11 mandat) 97 000
Socialdemokraterna (7 mandat) 69 000
Sverigedemokraterna (5 mandat) 55 000
Moderaterna (3 mandat) 41 000
Vänsterpartiet (2 mandat) 34 000
Kristdemokraterna (2 mandat) 34 000
Miljöpartiet (1 mandat) 27 000
Summa 357 000

I handläggningen av ärendet kontrolleras vissa formkrav som t ex att partiet är 
representerat i fullmäktige och inte har ”tomma stolar”. Samtliga platser är bemannade 
i Orsa kommunfullmäktige (2022-10-27). 

Partiernas redovisningar ska vara skriftliga, lämnas årligen och visa att stödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Dock är inte 
innehållet föremål för något ställningstagande utan partierna har ett ansvar för att 
själva redovisa användningen av stödet. Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet, 
utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent1. 

Ytterligare ett krav är att redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare. 
En genomgång visar att samtliga har granskats. Flera partier betalar också en del av sitt 
stöd till den regionala eller nationella organisationen, i form av serviceavgifter eller 
liknande. Man får anta att denna avgift återgäldas i form av stöd i det lokala 
demokratiarbetet som partierna genomför.

1 SKR, Cirkulär 14:12, sid 3.
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I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 2022. Då
samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd ledamot och samtliga
redovisningar har inkommit i tid föreslår verksamhetsområde service och utveckling 
att fullmäktige beslutar att betala ut partistöd i enlighet med antagna regler. Inkomna 
redovisningar finns tillgängliga hos verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag
Förslag till regler för partistöd fr.o.m. 2023

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar regler för partistöd.

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2023 i enlighet med antagna regler.

Sändlista
Representerade partier i kommunfullmäktige

Marie Ehlin
Kommunchef
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Regler för partistöd

STRATEGI
PROGRAM

HANDLINGSPLAN
POLICY

RIKTLINJE

REGLER
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Bilagor: -

Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är regler
Regler är en detaljerad samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. De
koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. Riktlinjen tar typiskt sikte på att skapa en
gemensam norm för ett önskat beteende medan regler mer sätter gränser och förbjuder vissa beteenden.
Riktlinjen kan tillämpas med lokala variationer medan regler drar en absolut gräns för våra handlingar. När
reglerna är övergripande beslutas de av kommunfullmäktige medan regler som berör den verksamheten beslutas
av verksamheten själv. Om reglerna innehåller taxor och avgifter ska det framgå av dokumenttiteln, till exempel
Regler och taxor.

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, ”måste”
och ”får inte”.

Syftet med reglerna
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd.
Ändamålet med partistöd är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Orsa kommunfullmäktige har även beslutat om nedanstående regler för stödet.

Partistöd
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Orsa kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. Grundstöd utgår till ett parti som har
upphört att vara representerat i fullmäktige, under det första året efter att representationen
upphörde.

2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:

- Ett grundstöd, som uppgår till om 20 000 kronor per parti och år.

- Ett mandatstöd, som uppgår till 7 000 kr per mandat och år.
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3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt
14 kap. vallagen (2005:837). Om ett parti har flera mandat utan att en eller flera platser i fullmäktige
är bemannade reduceras det mandatbundna stödet i motsvarande grad.

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utgå fram till
nästa betalningsperiod.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Partistödet ska
användas för att stärka den lokala kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg
samt bevis på att partiet är en juridisk person.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och
granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats till
kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inte något stöd för nästkommande år.

Reglerna gäller fr.o.m. 2023.
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Anna-Karin Göthe
Kommunstyrelsen

Ingen återställning av hyran, Orsa Lokaler AB
        
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020–2022 har Orsa Lokaler AB enligt beslut i kommunfullmäktige 
2019 sänkt hyran på verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.

Under senare år har bolaget haft ett årligt resultat efter finansnetto på mellan 2 - 3 
mkr. Bolaget har idag ett eget kapital på omkring 56 mkr och obeskattade reserver 
motsvarande 2,3 mkr.

I kommunens förslag till budget 2023 och plan 2024 - 2026 har hänsyn tagits till att 
pensionskostnaderna tar en allt större del av budgetutrymmet samtidigt som det är en 
kraftig inflation och stigande räntor. Vidare kommer stora investeringar att innebära 
ökade kostnader för kommunen. 

Förslaget är att Orsa Lokaler AB inte ska återställa hyran utifrån beslut 2019. Hyran 
ska utifrån nuvarande nivå justeras enligt gällande avtal. Det är viktigt att koncernen 
uppnår de gemensamma målen och att kommunen kan uppfylla ett resultat om 1,5% av 
skatteintäkterna över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för 
verksamhetsfastigheterna i Orsa Lokaler AB ska ske utifrån beslut 2019. Hyresavtalens 
årliga förändring sker utifrån nuvarande hyresnivå med justering enligt nu gällande 
hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr, upphör.

Sändlista
Ekonomikontoret
Orsa Lokaler AB

Anna-Karin Göthe
Ekonomichef
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§ 48 OK KS 2019/00338-1 

 

Hyressänkning och slopning av underskottstäckning, Orsa 
Lokaler AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020 utgår ingen underskottstäckning 
för näringsfastigheterna. 2019 är sista gången Orsa Lokaler AB får underskottstäckning 
för näringsfastigheterna av kommunen. Under en period om 3 år (2020–2022) sänker 
Orsa Lokaler AB hyra på verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.  
 
Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB dvs. att resultatet efter 
finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr, inte gäller under kommunens 
budget- och planperiod 2020–2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Orsa Lokaler AB övertog merparten av kommunens verksamhetshetsfastigheter 
har kommunen betalat underskottstäckning för vissa näringsfastigheter där inte 
kommunal verksamhet bedrivs i första hand. Kommunen har även stöttat bolaget med 
aktieägartillskott då bolaget drabbats av oväntade kostnader. Under senare år har 
bolaget haft ett årligt resultat efter finansnetto på mellan 2 - 3 mkr. Under 2018 ökades 
aktiekapitalet i bolaget med 35 mkr som en förberedelse för de investeringar som 
planeras, bland annat framtida äldreboende. Bolaget har idag ett eget kapital på 
omkring 50 mkr. 
 
I kommunens förslag till budget 2020 och plan 2021 - 2023 har hänsyn tagits till att 
konjunkturen viker enligt tillgängliga prognoser samtidigt som pensionskostnaderna 
tar en allt större del av utrymmet. Vidare så kommer investeringar, bland annat i nytt 
äldreboende, innebära ökade hyror.  
Utifrån dessa förutsättningar tillsammans med minskade statliga bidrag för nyanlända 
så finns det idag inget utrymme för nämnder och utskott att få utökade ramar i takt 
med ökade lönekostnader. Förslaget är att Orsa Lokaler under en treårsperiod sänker 
sina hyror med 2,5 mkr per år för att kommunen ska kunna leva upp till de ekonomiska 
riktlinjerna om ett resultat om 1,5% av skatteintäkterna över tid. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-06-24.  
Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-05-15. 
Avtal täckning av underskott för näringsfastigheter. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-03-03. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020 utgår ingen underskottstäckning 
för näringsfastigheterna. 2019 är sista gången Orsa Lokaler AB får underskottstäckning 
för näringsfastigheterna av kommunen. Under en period om 3 år (2020–2022) sänker 
Orsa Lokaler AB hyra på verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.  
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Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB dvs. att resultatet efter 
finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr, inte gäller under kommunens 
budget- och planperiod 2020–2022. 
 

Sändlista 
Ekonomikontoret 
Orsa Lokaler AB 
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§ 104 OK KS 2022/00405-1

Ingen återställning av hyran, Orsa Lokaler AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för 
verksamhetsfastigheterna i Orsa Lokaler AB skall ske utifrån beslut 2019. 
Hyresavtalens årliga förändring sker utifrån nuvarande hyresnivå med justering enligt 
nu gällande hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 000 kr, upphör.

Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020–2022 har Orsa Lokaler AB enligt beslut i kommunfullmäktige 
2019 sänkt hyran på verksamhetsfastigheterna med 1,5 miljoner kr per år.

Under senare år har bolaget haft ett årligt resultat efter finansnetto på mellan 
2 - 3 miljoner kr. Bolaget har idag ett eget kapital på omkring 56 miljoner kr och 
obeskattade reserver motsvarande 2,3 miljoner kr.

I kommunens förslag till budget 2023 och plan 2024 - 2026 har hänsyn tagits till att 
pensionskostnaderna tar en allt större del av budgetutrymmet samtidigt som det är en 
kraftig inflation och stigande räntor. Vidare kommer stora investeringar att innebära 
ökade kostnader för kommunen. 

Förslaget är att Orsa Lokaler AB inte ska återställa hyran utifrån beslut 2019. Hyran 
ska utifrån nuvarande nivå justeras enligt gällande avtal. Det är viktigt att koncernen 
uppnår de gemensamma målen och att kommunen kan uppfylla ett resultat om 1,5% av 
skatteintäkterna över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-28
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för 
verksamhetsfastigheterna i Orsa Lokaler AB ska ske utifrån beslut 2019. Hyresavtalens 
årliga förändring sker utifrån nuvarande hyresnivå med justering enligt nu gällande 
hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 000 kr, upphör.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 104 OK KS 2022/00405-1

Ingen återställning av hyran, Orsa Lokaler AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för 
verksamhetsfastigheterna i Orsa Lokaler AB skall ske utifrån beslut 2019. 
Hyresavtalens årliga förändring sker utifrån nuvarande hyresnivå med justering enligt 
nu gällande hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 000 kr, upphör.

Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020–2022 har Orsa Lokaler AB enligt beslut i kommunfullmäktige 
2019 sänkt hyran på verksamhetsfastigheterna med 1,5 miljoner kr per år.

Under senare år har bolaget haft ett årligt resultat efter finansnetto på mellan 
2 - 3 miljoner kr. Bolaget har idag ett eget kapital på omkring 56 miljoner kr och 
obeskattade reserver motsvarande 2,3 miljoner kr.

I kommunens förslag till budget 2023 och plan 2024 - 2026 har hänsyn tagits till att 
pensionskostnaderna tar en allt större del av budgetutrymmet samtidigt som det är en 
kraftig inflation och stigande räntor. Vidare kommer stora investeringar att innebära 
ökade kostnader för kommunen. 

Förslaget är att Orsa Lokaler AB inte ska återställa hyran utifrån beslut 2019. Hyran 
ska utifrån nuvarande nivå justeras enligt gällande avtal. Det är viktigt att koncernen 
uppnår de gemensamma målen och att kommunen kan uppfylla ett resultat om 1,5% av 
skatteintäkterna över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-28
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för 
verksamhetsfastigheterna i Orsa Lokaler AB ska ske utifrån beslut 2019. Hyresavtalens 
årliga förändring sker utifrån nuvarande hyresnivå med justering enligt nu gällande 
hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 000 kr, upphör.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 53 OK KS 2022/00405-1

Ingen återställning av hyran, Orsa Lokaler AB
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för näringsfastigheterna i 
Orsa Lokaler AB skall ske utifrån beslut 2019. Hyresavtalens årliga förändring sker 
utifrån nuvarande hyresnivå med justering enligt nu gällande hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 000 kr, upphör.

Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020–2022 har Orsa Lokaler AB enligt beslut i kommunfullmäktige 
2019 sänkt hyran på verksamhetsfastigheterna med 1,5 miljoner kr per år.

Under senare år har bolaget haft ett årligt resultat efter finansnetto på mellan 
2 - 3 miljoner kr. Bolaget har idag ett eget kapital på omkring 56 miljoner kr och 
obeskattade reserver motsvarande 2,3 miljoner kr.

I kommunens förslag till budget 2023 och plan 2024 - 2026 har hänsyn tagits till att 
pensionskostnaderna tar en allt större del av budgetutrymmet samtidigt som det är en 
kraftig inflation och stigande räntor. Vidare kommer stora investeringar att innebära 
ökade kostnader för kommunen. 

Förslaget är att Orsa Lokaler AB inte ska återställa hyran utifrån beslut 2019. Hyran 
ska utifrån nuvarande nivå justeras enligt gällande avtal. Det är viktigt att koncernen 
uppnår de gemensamma målen och att kommunen kan uppfylla ett resultat om 1,5% av 
skatteintäkterna över tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-28
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för näringsfastigheterna i 
Orsa Lokaler AB skall ske utifrån beslut 2019. Hyresavtalens årliga förändring sker 
utifrån nuvarande hyresnivå med justering enligt nu gällande hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga att 
resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr, upphör.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling
Maria Grudin

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2022
        
Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt resultat per 
augusti, jämfört med samma period föregående år är resultatet bättre.

För finansieringen förväntas ett överskott om 20 mkr och för nämnder och utskott 
prognostiseras ett samlat överskott om 8 mkr. 

Kommunen förväntas uppnå samtliga ekonomiska mål. Även de mål som kommunen 
har satts upp på koncernbolagen förväntas uppnås förutom för Orsa Vatten och Avfall 
AB som prognostiserar ett underskott för 2022. 

För 2022 gäller utöver de ekonomiska målen fem övergripande mål som kommunen 
arbetar mot. Många av målen mäts först vid årets slut och därför görs ingen slutlig 
bedömning av måluppfyllelse i delårsrapporten. 

Det som dock kan lyftas här är målet om att Orsa ska vara minst topp 50 i Svenska 
Näringslivs ranking av företagsklimat. Enligt resultaten som presenterades i slutet av 
september i år har Orsa klättrat stort, dock ej ändå upp till plats femtio men till plats 55 
jämfört med plats 72 föregående år.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2022

Sändlista
Utskottet för strategi (information) 
Ekonomienheten

Anna-Karin Göthe
Ekonomichef
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 100 OK KS 2022/00386-2

Delårsrapport 2022
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport 2022 efter redaktionella ändringar till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 
2022. 

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt resultat per 
augusti, jämfört med samma period föregående år är resultatet bättre.

För finansieringen förväntas ett överskott om 20 mkr och för nämnder och utskott 
prognostiseras ett samlat överskott om 8 mkr. 

Kommunen förväntas uppnå samtliga ekonomiska mål. Även de mål som kommunen 
har satts upp på koncernbolagen förväntas uppnås förutom för Orsa Vatten och Avfall 
AB som prognostiserar ett underskott för 2022. 

För 2022 gäller utöver de ekonomiska målen fem övergripande mål som kommunen 
arbetar mot. Många av målen mäts först vid årets slut och därför görs ingen slutlig 
bedömning av måluppfyllelse i delårsrapporten. 

Det som dock kan lyftas här är målet om att Orsa ska vara minst topp 50 i Svenska 
Näringslivs ranking av företagsklimat. Enligt resultaten som presenterades i slutet av 
september i år har Orsa klättrat stort, dock ej ändå upp till plats femtio men till plats 55 
jämfört med plats 72 föregående år.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-28
Delårsrapport 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2022.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Sammanfattning
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
- Kommunens resultat för delåret uppgår till 45,4 mkr, vilket är 7,8 mkr högre än samma period förra året. Det 

beror främst på att skatteintäkter och generella bidrag ökat mer än verksamhetens kostnader. 
- Kommunens prognos för helåret uppgår till 35,6 mkr, vilket är 28,4 mkr högre än budget. Historiskt sett är det 

en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte 
kommer linjärt över året.

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 38,6 mkr för 2022.
- Som väsentlig händelse efter delårets utgång har framkommit att det pågår en utredning kring värderingen av 

det pågående projektet SÄBO i Orsa Lokaler AB. Det saknas i dagsläget slutligt beslut om att SÄBO-bygget 
ska genomföras då upphandlingen inte är klar. Det totala beloppet för Orsa Lokaler ABs nedlagda 
projekteringskostnader för bygget uppgår till 22.0 mkr och ingår i koncernens balansräkning per 2022-08-31.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i all väsentlighet, är upprättad i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
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Sammanfattning forts.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att
uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen d v s kommunen och dess kommunala
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning delvis har utvärderats för kommunkoncernen
som helhet.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten i all väsentlighet är förenligt med de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Vi vill dock fästa uppmärksamheten på vad som framgår under 
rubriken Sammanställda räkenskaper i denna rapport och som anger att det pågår en utredning kring värderingen av det 
pågående projektet SÄBO i Orsa Lokaler AB.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. Detta eftersom flera av de målen mäts under hösten och deras utfall per delåret är oklart. 

Orsa 2022-11-17

Jenny Barksjö Forslund Jenny Thörn
Auktoriserad revisor Kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 
ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårets utgång.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
 Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten

 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning samt med finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebesluthållning

Metod

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 
träder i kraft 2023.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsak in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning forts.
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

I stort uppfyller kommunens förvaltningsberättelse väl de krav som preciseras i RKR 17 Delårsrapport.
Det som delårsrapporten skulle kunna kompletteras med är att det av RKR 17 framgår att ”Händelser av väsentlig 
betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas” ska 
finnas med som särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen. I Orsa kommuns delårsrapport finns dels ett avsnitt i 
förvaltningsberättelsen ”viktiga förhållanden för resultat och ställning”, dels en egen rubrik ”händelser av väsentlig 
betydelse”. Detta skulle kunna tydliggöras genom att samla dessa på ett ställe och dessutom komplettera med en 
beskrivning av händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter delårets slut, alternativt en skrivelse om att 
några sådana ej identifierats. 

Av RKR 17 framgår vidare att förvaltningsberättelsen ska innehålla ”En redovisning av hur helårsprognosen 
förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.” Denna redovisning görs under 
området ”större avvikelser inom respektive nämnd och utskott” men det skulle kunna tydliggöras genom att 
klargöra att området avser just avvikelser mot budget.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten 
av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning delvis har utvärderats för kommunkoncernen som 
helhet, men att det kan utvecklas ytterligare.
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Finansiella mål 
De finansiella målen är
 Mål 1: Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5% av skatteintäkterna. Av 

riktlinjer framgår bland annat också regelverk för avsättning till resultatutjämningsreserv. Denna ska, enligt 
nuvarande regler, uppgå till 35 mkr och reserven är sedan tidigare fylld. 
 Utfall i delåret 13,7%. Prognos för 2022 7,2%. Vilket innebär att målet är uppnått vid delåret och att 

prognosen är att målet kommer att uppnås för 2022. 
 Mål 2: Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden i koncernen skall uppgå till minst 20% år 2025.

 Utfall i delåret 29%. Prognos för 2022 28%. Målet är vid delåret uppnått och prognosen visar att det 
kommer att uppnås för helåret och därmed bedöms förutsättningar att uppnå det långsiktiga målet 
2025 som goda.

 Mål 3: Avser de kommunala bolagen. Orsabostäder ABs direktavkastning ska uppgå till lägst 5%, Orsa 
Lokaler AB ska ha ett resultat efter finansiella poster om minst 500 tkr och Orsa Vatten och Avfall AB ska 
över tid generera ett positivt resultat så att det egna kapitalet inte urholkas.
 Utfall: Orsabostäder AB har ett utfall om 6,9% och prognos om 8,9%, Orsa Lokaler AB utfall 2,2 mkr 

och prognosen ligger på 1,4 mkr. Orsa Vatten och Avfall AB har ett resultat om 1,6 mkr och en prognos 
som visar ett negativt resultat om -0,5 mkr.

 Mål 4: Max 2% avvikelse mellan prognos vid delårsbokslutet och utfall vid årsbokslutet.
 Utfallet utvärderas vid årsbokslutet. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten i all väsentlighet är förenligt med 
de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit 
några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Verksamhetsmål  
I kommunplanen för 2022 framgår en vision med tre inriktningar, som i sin tur mäts i ett antal verksamhetsmål för 
respektive inriktning. I delårsrapporten ges en lägesrapport samt presenteras utfall vid delåret för de (fåtal) mål 
som är mätbara, men ingen prognos för helåret. Vissa mål har inget utfall vid delåret då dessa mäts under 
hösten.

 Mål 1: I Orsa skapar vi med människor, inte för. 
 Utfall: Flera delmål går inte att mäta vid delåret.

 Mål 2: I Orsa finns livskvalitet.
 Utfall: Flera delmål går inte att mäta vid delåret.

 Mål 3: I Orsa gör vi saker möjliga.

 Utfall: Inget delmål går att mäta vid delåret.

Det saknas en sammanfattande bedömning av alla verksamhetsmål gemensamt från kommunstyrelsen huruvida 
kommunen uppnår verksamhetsmålen eller inte. 

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Detta eftersom flera av de målen mäts under 
hösten och deras utfall per delåret är oklart. 
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 
ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger 
synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och 
kommunallagen.
I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett
överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna,
eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av 
delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 38,6 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår 
bedömning inga väsentliga felaktigheter.
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Resultaträkning  
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det 
egna kapitalet.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 45,4 mkr, vilket är 7,8 mkr högre än samma period förra året. Det beror 
främst på att skatteintäkter och generella bidrag ökat mer än verksamhetens kostnader. 
Kommunens årsprognos uppgår till 35,6 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet men i nivå med förra årets resultat 
och 28,4 mkr högre än budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det 
beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att 
prognosen för helåret stämmer väl överens med årets slutliga resultat.
Den relativt stora avvikelsen mot budget beror främst på minskade nettokostnader (18,8 mkr) samtidigt som 
skatteintäkterna och de generella bidragen har ökat i prognosen mot budget. 

Vi har översiktligt granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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Balansräkning  
Balansomslutningen har ökat med 42,7 mkr sedan årsskiftet. Bland tillgångarna så är det Kassa och Bank som
har ökat markant med 32,2 mkr genom positivt kassaflöde. Bland eget kapital och skulder så har det egna
kapitalet ökat med 45,4 mkr medans övriga poster är i nivå med de saldon som återfanns vid årsskiftet.
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt, vilket betyder att kommunen har täckning för sina skulder.
Kommunen redovisar en soliditet på 72% och en soliditet taget till ansvarsförpliktelser på 43%. Vilket visar på att
kommunen har god betalningsförmåga för sina skulder.
Balanslikviditeten visar på betalningsförmågan på kort sikt. Kommunens balanslikviditet är god i samband med 
delårsbokslutet, 246%.
Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 144 mkr (146 mkr vid årsbokslutet 2021).
Orsa kommuns årsbudget för investeringar 2022 uppgår till 32,9 mkr. Till och med augusti har kommunen 
investerat 5,4 mkr. Vilket innebär att 16% av årets investeringar har genomförts hittills under året, det är inte 
troligt att kommunen kommer att nå årets investeringsbudget. 

Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer att 
balansräkningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild.  

Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år 
efter år, vilket kan innebära att trovärdigheten minskar.
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Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de juridiska 
personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande 
förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att 
göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela 
kommunkoncernen som ska bedömas.

Kommentar

Orsa kommun lämnar information om de kommunala bolagen i delårsrapporten och upprättar en sammanställd redovisning 
i delårsbokslutet. KPMG har inte granskat de kommunala bolagens räkenskaper.
I de sammanställda räkenskaperna ingår förutom kommunen följande enheter:
Orsa Bostäder AB, 100 %

Orsa Lokaler AB, 100 %

Orsa Vatten och Avfall AB, 100%

Som väsentlig händelse efter delårets utgång har framkommit att det pågår en utredning kring värderingen av det 
pågående projektet SÄBO. Det saknas i dagsläget slutligt beslut om att SÄBO-bygget ska genomföras då 
upphandlingen inte är klar. Av delårsrapporten framgår att investeringarna i kommunen kommer att öka till följd av 
att bygget av SÄBO kommer att läggas i kommunen och inte som i tidigare planerats i Orsa Lokaler AB. Det står 
dock ingenting i delårsrapporten om att det eventuellt föreligger ett nedskrivningsbehov. Det totala beloppet för 
Orsa Lokaler ABs nedlagda projekteringskostnader för bygget uppgår till 22.0 mkr. 
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Detta med
undantag för redovisning av finansiell leasing vilket är oförändrat med 2021.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer.
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Inledning – om delårsrapporten 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kommuner minst en gång 

under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten 

och ekonomin från räkenskapsårets början. Denna delårsrapport avser perioden januari till och med 

sista augusti 2022.  

Delårsrapporten visar kommunens resultat för perioden. Rapporten innehåller också en prognos för 

hela verksamhetsåret. Utöver prognos av det ekonomiska utfallet görs även en uppföljning och 

prognos av måluppfyllelsen. 

I kommunens delårsrapport och i den kommande årsredovisningen lämnar kommunstyrelsen en 

övergripande rapport till kommunfullmäktige om hur kommunen lyckats leva upp till de 

prioriteringar som finns i kommunplanen. 

Delårsrapporten består av två delar; Förvaltningsberättelse och Räkenskaper. 

Förvaltningsberättelsen är strukturerad enligt de krav som finns i lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (2018:597) samt de rekommendationer som återfinns i Rekommendation R15 (Rådet för 

kommunal redovisning). För delårsrapporten till skillnad från årsredovisningen gäller endast krav på 

en förenklad förvaltningsberättelse, men för att underlätta läsningen och förståelsen är strukturen 

densamma i de två rapporterna, men omfattningen och innehållet under respektive avsnitt kan vara 

något mindre i delårsrapporten. 
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Vision Orsa 2050 

I Orsa skapar vi med människor, inte för. 

I Orsa får du vara den du är och bli den du vill. 

I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given plats i vårt 

samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss utbildningar från hela 

världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas perspektiv med i allt vi gör. I Orsa 

skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till handling. Vi tar vara på de 

kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har glimten i ögat och har modet att testa 

nya vägar. Här skapar vi vår framtid. 

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och tar 

in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa 

platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart 

samhälle där vi vill leva, gammal som ung. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft. 

I Orsa finns livskvalitet. 

Att bo i Orsa är att leva. 

I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus 

och här finns den orörda vildmarken och tystnaden. Orsa är en plats som vi är stolta över. Vi tar hand 

om varandra, vår miljö och vår natur och här behöver ingen vara ensam. Vi har ett liv i balans och det 

är tryggt att leva just här. 

Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla och anda. 

Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut. Orsa är en 

mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar och skapar nytt med 

stolthet och glädje. I Orsa har vi tid och kraft att leva. 

I Orsa gör vi saker möjliga. 

I Orsa möter du det enkla. 

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och 

företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar 

i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog. 

I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya och 

förvalta. Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar 

för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer.  

Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns företagare 

och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt. Här möter digitala 

lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för många är ett resmål i sig. Här är det helt 

enkelt lätt att uppleva kvalitet. I Orsa gör vi det möjligt. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt ekonomiskt resultat per 

augusti, 55 mkr (45 mkr 2021).  

  

Figur 1. Årets/periodens resultat kommun & koncern (tkr) 

Per augusti redovisar nämnder och utskott ett överskott på 17 mkr jämfört med budget vilket är 9 

mkr högre än augusti förra året. Motsvarande prognos för helåret 2022 visar ett överskott på 8 mkr 

att jämföra med 3,5 mkr förra året.  

Större avvikelser inom respektive nämnd och utskott  

 

Kommunstyrelsen: 

Ett totalt prognostiserat överskott om 8 mkr, som i huvudsak förklaras av att budgeterade ”medel 

till kommunstyrelsens förfogande” inte kommer att förbrukas.  

Utskott för strategi:  

Verksamheten prognostiserar överskott med 0,8 mkr, vilket i första hand förklaras av lägre 

personalkostnader till följd av periodvisa vakanser och sjukfrånvaro. 

Utskott för Samhälle:  

Prognostiserat överskott om 0,4 mkr. Överskottet beror på att näringsliv och integration 

prognostiserar bättre resultat än budgeterat tack vare erhållna bidrag. 

Utskott för lärande: 

Prognosen för helåret är ett överskott om 4 mkr. Det är i första hand grundskolan som ger 

överskott, 3,1 mkr. Detta då fler elever från andra kommuner sökt sig till Orsa vilket medför 

interkommunal ersättning samt att personalkostnaderna är lägre än beräknat till följd av 
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sjukfrånvaro samt att ersättning för höga sjuklönekostnader har kommit från Försäkringskassan. 

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mkr. Fler särskoleelever och dyrare 

särskoleskjutsar medför däremot högre kostnader än vad som budgeterats -2,4 mkr.  

Gymnasiet 

Orsas andel av gymnasiets kostnader minskar beroende på ett sjunkande elevantal. Enligt 

prognosen för innevarande år beräknas ett överskott om 0,4 mkr.  

Utskott för Omsorg: 

Prognostiserar ett underskott om -5,5 mkr vilket till största delen förklaras av högre 

personalkostnader i äldreomsorgen, -6,2 mkr, då sjukfrånvaron fortsatt har varit hög. Kostnaderna 

för placeringar (IFO) är dyra och beräknas överskrida budget -5,4 mkr. Kostnaderna för LSS, 

ekonomiskt bistånd, HS-enheten och administration beräknas däremot ge ett överskott på totalt 

6,4 mkr. 

Miljönämnden: 

Prognostiserar ett mindre överskott om 0,2 mkr då lönekostnaderna för miljötillsyn blir lägre än 

budgeterat. 

Byggnadsnämnden: 

Prognostiserar ett överskott om totalt 0,3 mkr vilket förklaras av ett överskott för planverksamheten 

men ett underskott för bygglov.  

I övrigt hänvisas till respektive nämnds sammanställning av budget och prognos i bilaga till denna 

rapport. 

Helårsprognosen förra året visade sig stämma väldigt väl med det samlade utfallet för nämnder. 

Hela 2022 har varit ett mycket oroligt år med krig i Ukraina, fortsatt smittspridning, stigande 

inflation och högre räntor. Dessa faktorer gör årets prognos osäker. 

 Delårets utfall för finansieringen (där skatter, generella bidrag, finans och övrig verksamhet ingår) 

+23 mkr är 2 mkr bättre än motsvarande period förra året. För finansieringen är delårsresultatet 

bättre än på helåret eftersom det per augusti ingår en minskning av semesterlöneskulden (på grund 

av semesteruttag) och i år påverkar den budgetavvikelsen med 6,3 mkr samtidigt som 

skatteintäkterna blivit högre än budgeterat. 

I resultatet för augusti 2021 ingick en reavinst från försäljning av aktier i Grönkittsgruppen vilket 

förklarar det höga finansiella resultatet förra året. Årets finansiella resultat belastas av en 

nedskrivning av finansiella placeringar samt en nedskrivning av ett aktieägartillskott till 

Inlandsbanan AB. 

Kommunens resultat för helåret prognostiseras till knappt 36 mkr och bolagen 8 mkr. Totalt resultat 

i koncernen förväntas bli 44 mkr. 

Innevarande årets resultat ser bra ut men det finns en stor oro för de närmaste åren med tanke på 

höga pensionskostnader, hög inflation och stigande räntor. De kommande årens investeringsbehov 
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kommer att påverka framtida lånebehov och soliditet. Det är inte realistiskt att kommunen ska klara 

de kraftigt ökade investeringsbehoven enbart genom starka resultat.  

 

Figur 2. Låneskuld koncernen (mkr) 

Enligt liggande investeringsplan behöver koncernen låna upp drygt 75 mkr under 2023. 

Hittills har det inte skett någon upplåning i koncernen under detta år. Ska man utgå ifrån de 

investeringsprognoser som lämnats så borde det ske en viss upplåning men sannolikt betydligt 

mindre än vad investeringsplanen anger. Kommunen har en god likviditet så för tillfället utökas den 

interna checkräkningskrediten till de bolag som har detta behov. Per augusti har bolagen ett 

sammanlagt tillgodohavande om 8,2 mkr på det med kommunen gemensamma 

koncernvalutakontot. 

  

Figur 3. Investeringar, kommun & koncern (tkr) 

Nettoinvesteringarna i kommunen beräknas stiga kraftigt de närmaste åren då planen i dagsläget är 

att det nya äldreboendet investeras direkt i kommunen. Denna investering kommer att medföra 

behov av upplåning även i kommunen.  
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Investeringarna i stadsnät kommer att minska, i stället kommer nya investeringar i 

exploateringsmark samt i området gata-park. Då vi närmar oss 2031 förväntas dock investeringarna 

ha sjunkit väsentligt. 

Investeringarna i dotterbolagen förväntas dock öka enligt investeringsplanen. Hittills i år uppgår 

investeringarna till totalt sett 28 mkr varav bolagen står för 23 mkr. Enligt prognos för helåret 

kommer investeringarna bli 69 mkr i koncernen. Prognostiserat resultat plus avskrivningar uppgår 

till ca 79 mkr. Tyvärr är det ojämnt fördelat där kommunens resultat + avskrivningar prognostiseras 

överstiga investeringarna samtidigt som det omvända gäller för dotterbolagen. Jämfört med budget 

prognostiseras investeringarna bli ca 30 mkr lägre än budget i koncernen. 

Som framgår av diagrammet ovan så har en mindre del av prognostiserade investeringar hunnits 

med per augusti (se figur 3.)  

Investeringarna i dotterbolagen kommer att öka på grund av investeringar / renoveringar i 

bostadsbolaget fastighetsbestånd samt investeringar i vatten och avloppsnätet i VA-bolaget. I 

kommunen kommer investeringarna att öka till följd av att bygget av SÄBO kommer att läggas i 

kommunen och inte som tidigare planerats i Orsa Lokaler AB. 

  

 Figur 4. Soliditet kommunen 

Som framgår av diagrammet ökar kommunens soliditet både vad gäller soliditeten exklusive 

respektive inklusive samtliga pensionsåtaganden (inklusive den del av pensionsåtaganden som, 

enlig lag, skall redovisas som ansvarsförbindelse).   
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Figur 5. Soliditet koncernen 

På grund av det omfattande investeringsbehov vi står inför de kommande åren så kommer våra 

ekonomiska mål sannolikt att förändras. Här kommer soliditeten i koncernen vara det viktigaste 

målet. Soliditetsmåttet har förbättrats kraftigt under ett antal år.  
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Den kommunala koncernen  

 

 
Kommunkoncernen är det samlade begreppet för hela kommunens verksamheter. Här ingår såväl 

den politiska organisationen, tjänstemannaorganisationen samt helägda bolag. Kommunens 

uppgifter och befogenheter regleras ytterst av regeringsformen och kommunallagen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Den osäkerhet som råder detta år och som ser ut att fortsätta en tid framöver är den höga 

inflationen, osäkerheten på räntemarknaden och de högre pensionskostnaderna. Var detta kommer 

att ta vägen påverkas förmodligen till stora delar av omvärlden och de konflikter som pågår.  

Förutom osäkerheten i omvärlden så är det koncernbolagens och kommunens framtida 

investeringsbehov som är mest oroande vad gäller den framtida samlade ekonomin. Ett till vissa 

delar gammalt fastighetsbestånd och vatten- och avloppsledningar som behöver byggas och 

underhållas tillsammans med ökade resurser till reningsverk med mera kräver mycket stora 

investeringar. Till detta kommer även stora planerade investeringar i kommunen. I och med högre 

räntekostnader blir det dyrare att låna samtidigt som den höga inflationen medför ökade 

materialkostnader. 

Befolkningsutveckling 

För helåret 2021 ökade befolkningen med 41 personer till 6 918 st. Under årets första 8 månader har 

befolkningen ökat med 17 personer till 6 935 st.  

Befolkning minskar normalt sett under hösten så det finns viss osäkerhet om budgeterat antal 

invånare inför år 2023, 6 918 invånare ska hålla.  Under senare år har födelsenettot (födda minus 

avlidna) varit mindre negativt än tidigare och hittills i år ligger det i princip på samma nivå som de 

senaste åren. 

Demografiutvecklingen är fortfarande sådan att våra äldre ökar och kommer öka allt snabbare inom 

ett par år. Till skillnad från de flesta andra kommuner så ser vi fortfarande ingen ökning av barn i 

skolåldern. 

Finansiella risker 

Orsa kommun har i dagsläget inga egna lån utan samtliga koncernens lån ligger i dotterbolagen. 

Låneskulderna uppgår total till 394 mkr. Marknaden har förändrats kraftigt under året med höjda 

räntor och signaler om fortsatta räntehöjningar. Under de närmaste åren kommer även kommunen 

att behöva låna för att finansiera planerade investeringar.  

Kommunen har placerat 60 mkr i korta räntepapper, detta gjordes under den period då det var ett 

lågt ränteläge och kommunen tvingades betala en avgift till banken om saldot var för högt. I 

samband med delårsbokslutet 2022-08-31 skedde en nedvärdering av placeringarna då 

marknadsvärdet sjunkit 1,2 mkr jämfört med värdet vid årsskiftet 2021/2022. Del av placeringen 

kommer sannolikt att användas för att finansiera kommande investeringar.  

Pensioner  

Kommunens riktlinjer för förvaltning av pensionsförpliktelser är gamla och idag finns inga 

placeringar som är förpliktade att användas för framtida pensionsutbetalningar. Inga förpliktelser 

har tryggats i pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse, inte heller egna förvaltade pensionsmedel. 

Kommunen har dock placerat ca 60 mkr i korta räntefonder. Del av denna placering (20 mkr) är 

tänkt för framtida ökning av aktiekapitalet i ett av dotterbolagen i samband med en större 
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investering och resterande 40 mkr avser tillfällig placering av överlikviditet att använda till pensioner 

och eller investeringar. 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt uppgår i augusti till 40 mkr och beräknas 31/12 vara 42 mkr. 

Pensioner som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår i augusti till 144 mkr och prognostiseras till 

139 mkr sista december. 

Enligt de senaste prognoserna kommer pensionskostnaderna öka kraftigt de närmaste åren och då 

främst 2023 och 2024. Detta beror på nya pensionsavtal som medför en högre avsättning men även 

den höga inflationen bidrar till högre prisbasbelopp vilket i sin tur leder till högre pensioner. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Rysslands invasion av Ukraina 

Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022. Säkerhetsläget i Europa har försämrats allvarligt. 

EU beslutade den 3 mars att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina 

ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. 

I början av mars aktiverade kommunen sin krisledningsstab. Kommunen har förberett sig för 

flyktingmottagande, beredskap för brist på varor, it-störningar, påverkanskampanjer och cyberhot 

samt med kontinuitetsplanering. Inför dessa förberedelser görs omvärldsbevakningar och 

kommunen samverkar med andra organisationer och myndigheter. 

Migrationsverket räknar med att 80 000 skyddsbehövande kommer till Sverige från Ukraina under 

2022 och har föreslagit fördelningstal på kommunnivå där Orsas andel är 20 skyddsbehövande 

personer. Kommunen har förberett boende för detta. 

Omfattande sanktioner mot Ryssland har införts och de ekonomiska konsekvenserna av kriget 

innebär att energi- och råvarupriser stiger och börsen faller. 

Covid -19 

Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna i viss omfattning även om Covid-19 sedan 1 april 

inte längre klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är dock fortsatt 

anmälningspliktig och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras 

inom vård och omsorg. 

Utskottet för strategi beslutade den 29 mars att krav på att nyanställda är fullvaccinerade nu endast 

gäller för personal inom vård- och omsorg och att det kvarstår året ut. 

Under slutet av juni ökade återigen antalet bekräftade fall av Covid -19, nu med en undergrupp till 

virusvarianten omikron. Situationen har varit krävande för omsorgens verksamheter. Det har bland 

annat varit svårare än vanligt att rekrytera sommarvikarier. 

Boende och miljö 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2022 att anta detaljplanen för det särskilda boendet 

Slipstenen på Storgärdet. Upphandling av entreprenör startar i slutet av 2022. Just nu avvaktar 

kommunen att priser för material och bostadsmarknaden ska stabilisera sig.  

En orolig byggmarknad har gjort att planerna på att bygga ut Trimsarvets förskola skjuts på 

framtiden. Planen var att börja bygga hösten 2022 men byggstarten blir försenad eftersom de 

anbud som inkommit inte ryms inom den beslutade budgeten. Under hösten tas beslut om hur 

arbetet ska fortsätta.  

Utvecklingen av Löva Strand är den största exploateringen på boendemarknaden på länge i 

kommunen och en viktig satsning för att skapa attraktiva boendemiljöer. Under våren har en 

vägutredning tagits fram och arbetet fortsätter för att klargöra hur tillfartsvägarna ska se ut. 
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Under våren har förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter tagits fram 

och skickats ut på samråd. Kommunfullmäktige beslutar om föreskrifterna i oktober. 

Företagsklimat 

Orsa fortsätter utvecklas starkt och är nu enligt resultatet från den årliga enkätundersökningen om 

företagsklimat, från Svenskt Näringsliv1, bästa kommun i Dalarna tillsammans med Rättvik. Orsa 

kommun har ett samlat omdöme på 4,22 (jämfört med 3,93, år 2021). Motsvarande siffra för riket är 

3,4 och för Dalarna 3,5. I Svenskt Näringslivs rankning av lokalt företagsklimat som presenterades 28 

september har Orsa klättrat från plats 72 (2021) till plats 55. 

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj att godkänna ett avtal mellan Orsa Vatten och Avfall och 

Grönklittsgruppen. Avtalet förtydligar kostnadsfördelning för den planerade överföringsledningen 

från Grönklitt till centrala Orsa och möjliggör för Grönklittsgruppen att expandera sin verksamhet i 

Grönklitt. 

En effektiv organisation med god arbetsmiljö 

Stora och tidskrävande upphandlingar av system (lednings- och beslutsstöd och 

dokument/ärendehanteringssystem) har genomförts. Avtal med ny leverantör av dokument och 

ärendehanteringssystem är tecknat och utbildningar i nya systemet är inplanerade. Vad gäller 

lednings- och beslutsstöd kan avtal förhoppningsvis tecknas i september. Även inom skolan har 

upphandling gjorts av elevhanteringssystem och lärplattform. 

Inom omsorgen har heltid som norm införts sedan andra kvartalet i år. För verksamheterna är det en 

relativt stor omställning att gå från det tidigare deltidsupplägget till heltidschema. Det är därför 

viktigt att följa utvecklingen framöver. 

Arbetet med gemensam miljö- och byggnadsförvaltning samt förberedelser för gemensam miljö- 

och byggnadsnämnd fortsätter. Från och med 1 januari 2023 är inte bara förvaltningen gemensam 

mellan Orsa och Mora, utan även nämnden. Sammanslagningen ska ge en bättre och effektivare 

organisation och arbetsplats, och servicen till kommuninvånarna ska förbättras. 

Under perioden har ett nytt ärendehanteringssystem för bygglov med integrerade e- tjänster införts 

vilket möjliggör en fullt ut digital handläggning. Detta kommer även fortsatt ta lite tid i anspråk tills 

alla delar har fallit på plats. Under lång tid har det varit ett väldigt tryck på samtliga enheter när 

många vill bygga men nu ses en markant avmattning i inkommande ärenden. 

Miljökontoret rapporterar svårigheter att fullt ut efterleva framtagna tillsyns- och kontrollplaner på 

grund av personalbrist. Detta gäller främst inom miljöbalkens område. Under våren har det, precis 

som under 2021, varit ett högt tryck på ansökningar av enskilda avlopp. 

 

1 https://www.foretagsklimat.se/orsa 

2 Betygssättningen sker på en sex-gradig skala där 1=dåligt och 6=utmärkt (4=bra) 
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En översyn av kommunens lokaler med syfte att effektivisera lokalanvändningen och för att hitta 

möjlig avyttring har genomförts under våren. Översynen har resulterat i ett antal olika förslag och 

alternativ som behöver utredas och diskuteras vidare. 

Invånardialog, service och delaktighet 

Ett gemensamt förslag på policy för hur kommunen kan arbeta systematiskt med invånardialoger 

har tagits fram under våren och kommer att beslutas under hösten. 

Arbetet med visionspengen har fortsatt och fyra nya projekt har tilldelats medel för att utveckla 

Orsa enligt Vision Orsa 2050. 

Åtta Unga kommunutvecklare anlitades under sommaren för att arbeta fram förslag på hur Orsa kan 

bli en bättre plats för unga att leva på. Deras förslag behandlas i ledningsgruppen för att kunna 

prioritera eventuella insatser som ska med till kommunplanen 2023. 

Orsa Bibliotek har anslutit sig till samverkansprojektet Dalabiblioteken tillsammans med Dalarnas 

andra kommuner. Syftet är att ge Dalarnas invånare samma tillgång till böcker och medier oavsett 

var i länet de bor.  

Arbetet med att öka integrationen har stärkts genom föreningssamverkan med bland annat Röda 

Kvarn, IOGT/NTO och Korpen. Läxhjälp, föräldrautbildning, föreningslära är några exempel. En 

föräldrautbildning i samarbete med Rädda Barnen planeras också till hösten. 

Inför valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige har flera medarbetare, främst på enheten 

Gemensamt stöd, varit involverade i att förbereda för förtidsröstning och röstning under valdagen. 

Av Orsas röstberättigade invånare blev valdeltagandet till riksdagen 2022 lägre än valet 2018 (84,7% 

jämfört med 86,7% 2018).  

Barn, unga och lärande 

Regeringen har beslutat om ny läroplan för grundskolan, lgr 2022. För lärare som sätter betyg införs 

också nya bestämmelser för betygssättning. 

Det finns också ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. De ändrade kursplanerna ska vara ett 

bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i 

undervisningen. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna 

skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt ska det bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i 

undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. Nya läroplanen och 

kursplaner börjar gälla hösten 2022.  

Gymnasienämnden har beslutat att öppna ett högskolecentrum placerat i lokalerna bredvid 

biblioteket i Orsa. Verksamheten beräknas öppna upp för högskolestuderande under hösten 2022. 

Precis som tidigare år har kommunen tagit emot feriepraktikanter under sommaren, elever från 

årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Sommaren 2022 har 70 unga (årskurs 9 och gymnasiet) fått 

prova på arbete inom kommunens olika verksamhetsområden. 
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Kommunala bolagen 

Orsa Bostäder AB har tillsammans med kommunen tagit fram potentiella tomter där byggrätter 

eller färdiga detaljplaner finns för att möjliggöra fler bostäder i kommunen. Bolaget har utlyst en 

riktad markanvisningstävling till tre olika exploatörer gällande en byggrätt på kv. Hästen som 

förhoppningsvis leder till ett markanvisningsavtal under hösten. 

En översyn av tomma butikslokaler i centrum som skulle kunna omvandlas till bostäder görs. En 

arkitekt har anlitats för att ge ett förslag på hur Handelsbankens gamla lokaler skulle kunna 

omvandlas till lägenheter och mindre lokaler för handel eller annan verksamhet. 

Orsa lokaler AB har två stora projekt som på grund av världsläget med bland annat ökade priser på 

material får skjutas upp. Dessa är som tidigare nämnts utbyggnad av förskolan Trimsarvet och 

byggandet av det nya särskilda boendet Slipstenen. 

Orsa Vatten och Avfall AB:s VA-verksamheten finansieras genom uttag av avgifter från de som 

nyttjar en eller flera vattentjänster. Enligt beslut av Kommunfullmäktiga höjdes VA-avgifterna med 

5 % från och med 2022-01-01. 

VA-avtalet om överföringsledningar till och från Grönklitt undertecknades av både Orsa Vatten och 

Avfall och Grönklittsgruppen under sommaren. Arbetet med att förbereda utbyggnad har 

återupptagits och utbyggnad planeras påbörjas under första halvåret 2023. 

Grävmaskintillgången har försvårat arbetsplaneringen på VA-nät och vissa arbeten har blivit 

fördröjda. För att säkerställa framdriften framöver pågår arbete med att ta fram ramavtal med en 

eller två leverantörer som kan se Nodava som en trygg kund och bygga en långsiktig relation vilket 

effektiviserar reinvesteringsprojektet och löpande driftåtgärder.  

Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi, medan insamling och behandling av 

avfall sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Enligt beslut av 

kommunfullmäktige höjdes även avfallstaxan från och med 2022-01-01. (med 9%) 

Genom regeringsbeslut i december 2020 övergick insamlings- och återvinningsansvaret för 

returpapper fr.o.m. 2022 till kommunerna. Kravet på servicegrad begränsar sig till ett system med 

lättillgängliga insamlingsplatser. Därför kommer det befintliga systemet med 

returpapperscontainrar på ÅVC att bibehållas i Ovansiljan, liksom i övriga länet.  Nodava AB har 

även valt att införa auktorisationssystem för del av det behov som följer av det kommunala ansvaret 

för insamling och materialåtervinning av returpapper. Systemet är tillfälligt och gäller från 2022-01-

01 och till och med 2023-12-31. 

Översyn är påbörjad avseende hur matavfallet ska behandlas i framtiden, då det inte är säkert att 

Borlänge energi längre vill ta emot det när vi inte är medlemmar i Dala Avfall. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
All styrning i Orsa kommun tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen, Orsa 2050. Visionen 

är beslutad av kommunfullmäktige under våren 2020 och ska fungera som en ledstjärna och vara 

styrande för hela kommunens utveckling. I det dagliga arbetet ska visionen vara vägledande i allt 

från målformuleringar till genomförande av uppdrag och aktiviteter. 

Kommunens verksamheter styrs också på olika sätt av lagstiftning. Grundläggande krav finns i 

kommunallagen, förvaltningslagen och aktiebolagslagen. Kommunens verksamhet regleras i vissa 

fall även genom speciallagar för olika områden. Inom kommunen finns dessutom styrdokument som 

alla verksamheter är skyldiga att följa. I styrdokumenten regleras ramar och gemensamma 

förhållningssätt för verksamheterna. 

Under året har nya ägardirektiv för dotterbolagen tagits fram. 

Mål- och resultatstyrning 

Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige 

beslutar om de övergripande mål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta mot för att röra sig 

i riktning mot visionen. De övergripande målen har ett längre tidsperspektiv. Varje bolag, nämnd 

samt kommunstyrelsen tar sedan fram egna verksamhetsmål. Kommunens mål och budget 

sammanställs i kommunplanen.  

Ekonomistyrning  

Kommunens resurser ska användas och utnyttjas effektivt. Då resurserna är begränsade måste såväl 

uppdraget till verksamheterna som de arbetssätt som används inom verksamheterna planeras och 

genomföras i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Kommunerna ska enligt lagen anta mål 

både för ekonomin och för verksamheten – så kallade finansiella mål och verksamhetsmål. De 

finansiella målen ger ramar för verksamhetens omfattning och resultat, och verksamhetsmålen 

anger hur medlen ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Såväl de finansiella målen som 

verksamhetsmålen framgår av avsnittet ”God ekonomisk hushållning, ekonomisk ställning samt 

måluppfyllelse” 

Budgetarbetet ger tillfälle till genomgång och diskussion inför kommande års planering av 

verksamheterna.  Uppföljning av verksamheterna sker månadsvis. Samtliga verksamheter gör minst 

två prognoser per år. De budgetmässigt större verksamheterna har ytterligare prognostillfällen. 

Löpande rapportering sker till ledningsgruppen och politiken.  

Kommunens styrmodell beskrivs närmare i dokumentet Styrmodell för Orsa kommun3.   

 

3   
https://orsa.se/download/18.16e2d86f1799e2f3ccb9a3/1621863898577/Styrmodell%20Orsa%20kommun.pdf 
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God ekonomisk hushållning, ekonomisk ställning samt 

måluppfyllelse  

Måluppfyllelse 
Kommunens mål är strukturerade efter Vision Orsa 2050 och dess tre målområden. Många av målen 

följs upp i slutet av året. I delårsrapporten ges en lägesrapport och där möjligt en prognos över 

måluppfyllelse vid årets slut.  

Målområde 1: I Orsa skapar vi med människor, inte för 

 

Mål 

 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Utfall 
2022 

Kommentar 

Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i 
kommunen. 

 21% Index 
47 

- Mäts genom SCB:s 
medborgarundersökning 
som görs under hösten. 

Barn och unga ska ha vetskap om sina 

möjligheter att påverka i samhället.  

Resultat LUPP-enkät 

 26% 33% - Mäts vartannat år: 2023 
är nästa tillfälle 

 

BEDÖMNING/ANALYS: 

Inom kommunens olika verksamheter görs mycket för att öka möjligheterna till inflytande och delaktighet för 

kommuninvånarna. Inte minst i skolorna ges eleverna möjlighet att påverka genom såväl klassråd som 

elevråd.  

Under pandemin har elevråd inte kunnat genomföras då skolorna haft restriktioner att inte blanda elever, men 

nu är dessa i gång igen. Under våren har eleverna på Kyrkbyns skola arbetat med hur de vill ha utemiljön på 

skolan. Utskottet för lärande har besökt elevrådet och lyssnat på deras önskemål. På högstadiet har fokus 

varit på att eleverna är med och påverkar examinationsform och hur de ska arbeta inom vissa områden. 

Skolorna arbetar också med elevledda utvecklingssamtal.  

Kommunen arbetar med att utveckla former för invånardialog och har lanserat projektstöd att söka för 

privatpersoner/organisationer som vill utveckla Orsa i linje med Vision Orsa 2050.  

I SCB:s medborgarundersökning 2021 hade 21,1% av Orsas respondenter angett att invånarnas möjlighet till 

insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra. Detta resultat ligger över medel bland 

svarande kommuner (19,5%) men det är anmärkningsvärt hur lågt Sveriges befolkning anser sig ha inflytande 

över politiska beslut och verksamheter generellt. Att höja dessa siffror kan således ta tid. 

Arbetet med att ta fram analyser och åtgärder utifrån resultatet av LUPP- enkäten som gjordes förra året 

påbörjas i september i år. 
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Mål 

 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Utfall 
2022 

Kommentar 

Elevernas upplevda studiero ska öka till 100 
% med fokus på likvärdighet mellan 
skolorna/förskolorna 

73% 78% 100% 75%  

Andelen elever som uppnått kunskapskraven 

i matematik i årskurs 6 ska öka till 100 % med 

fokus på likvärdighet mellan 

skolorna/förskolorna 

81,9% 80,6% 100% 80%  

Andelen elever som uppnått kunskapskraven 

i matematik i årskurs 9 ska öka till 100 % med 

fokus på likvärdighet mellan 

skolorna/förskolorna 

88,3% 79,4% 100% 91%  

Andelen elever som uppnått kunskapskraven 

i svenska årskurs 6 ska öka till 100 % med 

fokus på likvärdighet mellan 

skolorna/förskolorna 

85,2% 89,5% 100% 85%  

Andelen elever som uppnått kunskapskraven 

i svenska i årskurs 9 ska öka till 100 % med 

fokus på likvärdighet mellan 

skolorna/förskolorna 

95,7% 94,2% 100% 96%  

 

BEDÖMNING/ANALYS 

Resultaten i åk 6 ligger på en ungefär likvärdig nivå från föregående läsår både när det gäller betygen i svenska 

och matematik.  De elever som har F i matematik och svenska finns det handlingsplaner för.  Eftersom elever 

med betyget F är få till antalet, så presenteras inte skolorna uppdelade var för sig då det finns risk att det 

härleds till enskilda individer.  Mer djupgående analys av resultatet i åk 6 kommer i lärandes kvalitetsrapport 

hösten -2022.  

Åk 9 gör ett bättre resultat än tidigare år både i svenska och matematik. Under högstadietiden har specifika 

insatser riktats mot elever i både såväl matematik som svenska där fokus har varit att nå en 

grundskoleexamen. Det stora klivet som vi ser i matematik beror främst på att eleverna fått mycket intensiv 

träning under hela högstadietiden. Mer djupgående analys av resultatet i åk 9 kommer i lärandes 

kvalitetsrapport hösten -2022. 

 

Mål 

 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Utfall 
2022 

Kommentar 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta 

30% 37% 35% - Delårsresultat: 32% 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 

börjat studera 

12% 7% 10% - Delårsresultat: 8 % 
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BEDÖMNING/ANALYS 

Prognosen för måluppfyllelse ser relativt god ut. Arbetsmarknadsverksamheten har dock under den gångna 

perioden haft ett mycket lågt inflöde av personer hänvisade från arbetsförmedlingen och Individ- och 

familjeomsorgen. 

Målområde 2: I Orsa finns livskvalitet 

 

Mål 

 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Utfall 
2022 

Kommentar 

Antal invånare ska öka till 7000 6898 6918 6960 - Under delårsperioden har 

befolkningen ökat med 17 

personer till 6 935. 

Invånarna ska vara nöjda med att leva 

och bo i vår kommun. SCB Nöjd 

Regionindex – helhet 

 96% 67 - SCB ändrade 2021 sättet 
att redovisa resultat från 
index till procentsats. 
Medborgarundersökningen 
görs under hösten. 

BEDÖMNING/ANALYS 

Resultatet i medborgarundersökningen 2021 visade på mycket höga siffror på frågan om man ansåg Orsa vara 

en bra plats att leva och bo på. Detta påverkas såklart av många olika faktorer inte minst vacker natur, kultur, 

bra boende/boendemiljöer, bra skola och omsorg och mötesplatser som bidrar till att människor trivs. Vad 

gäller utbud av kultur och fritidsaktiviteter så är samverkan med civilsamhället avgörande för det samlade 

utbudet. 

Fler möjligheter till attraktiva boenden är viktigt för att få människor att flytta till Orsa. Utvecklingen av det 

nya bostadsområdet Löva Strand har fortsatt. Under hösten 2022 intensifieras arbetet med bostadsutveckling 

med markanvisning och fler tomter till försäljning. En samhällsplanerare med fokus på bostadsutveckling har 

anställts. Kommunen har också varit med i kommunikationskampanjen Masa dig hem4 där man vill få hem 

utflyttade masar och kullor och andra som är intresserade av ett liv i Dalarna. Bakom kampanjen står Bakom 

kampanjen står Falun Borlänge-regionen, ett utvecklingsbolag ägt av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef 

och Säter. 

Mål 

 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Utfall 
2022 

Kommentar 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – möjlighet att framföra 
synpunkter eller klagomål, andel (%) – grönt 
inom en treårsperiod 

Rött  

(31%) 

 Gult Rött 

(32%) 

 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg – möjlighet påverka tider, andel 

(%) – grönt inom en treårsperiod 

Rött 

(48%) 

 Gult Grönt 

(74%) 

 

 

4 https://masadighem.nu/ 
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Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg – tillräckligt med tid, andel (%) – 

grönt inom en treårsperiod 

Rött  

(68%) 

 Gult Grönt 

89% 

 

 

BEDÖMNING/ANALYS 

Andelen av de boende på särskilt boende som upplever att de får tillräckligt tid och har möjlighet att påverka 

tider har stigit markant och är redan uppe på grön nivå (enligt koladas klassificering). Möjligheten till att 

framföra synpunkter och klagomål ligger dessvärre kvar på nästan samma låga nivå som 2020. Alla dessa mål 

är stående punkter på arbetsplatsmöten på Lillåhem och Orsagården där förslag på insatser för att nå målen 

lyfts och planeras. Ytterligare fokus kommer att läggas på målet kring möjlighet att framföra synpunkter så 

att förbättring sker även här. 

Målområde 3: I Orsa gör vi saker möjliga 

Mål 

 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 2022 Utfall 
2022 

Kommentar 

Invånarna ska vara nöjda 
med vår kommuns 
verksamheter (SCB Nöjd 
Regionindex-helhet) 

 87% 67 - SCB ändrade 2021 sättet 
att redovisa resultat från 
index till procentsats. 
Medborgarundersökningen 
görs under hösten. 

Stadsnätsutbyggnad – antal 
av alla hushåll och företag 
som har anslutit sig 

64% 70% 75%  Anslutningsgraden vid 
delårsperiodens slut ligger 
på ca 80% 

Genomsnittstiden för beslut 
om bygglov från kompletta 
handlingar ska vara högst 8 
veckor 

  Högst 8 veckor  79% har under perioden 
fått beslut inom 8 veckor. 

Senast 2022 ska ett nytt 
verksamhetssystem för 
bygglov, med inbyggda e-
tjänster vara implementerat 

  Nytt system 
implementerat 

Ja/uppfyllt  

Orsa är topp 50 i svenskt 
näringslivs ranking av 
företagsklimat  

83 72 Minst 50  Enligt rankingen som 
presenterade 28 
september har Orsa 
klättrat till plats 55 i landet.  

Senast år 2022 ska NKI enligt 
insiktsmätning för miljö- och 
hälsoskydd och livsmedel 
vara minst 72 

 80 72  NKI (nöjd-kund-index) för 
företag i Orsa är 80 (2021) 
för livsmedel och saknas 
för miljö- och hälsa (på 
grund av för få svar). 
Resultaten för år 2022 
redovisas under våren 
2023. 

Senast år 2022 ska 
miljönämndens verksamhet 
ha hållbara 
handläggningsprocesser och 
öka effektiviteten genom att 
minst 4 digitaliserade 
processer har införts 

 2 4  Delårsresultat:2 
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År 2022 ska NKI för bygglov 
enligt insiktsmätningen ligga 
på 68 

 69 68  Insikt är en servicemätning 
av kommunernas 
myndighetsutövning. NKI= 
nöjd-kund-index, där 
servicen mäts inom 
gruppen företagare 

 

BEDÖMNING/ANALYS 

• Nöjdheten med kommunens verksamheter ligger på en relativt hög nivå (87%) enligt SCB:s 

medborgarundersökning 2021. Samtliga verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete 

och via dialog med invånare och olika undersökningar får verksamheterna in underlag för att utveckla 

sina verksamheter. 

• Anslutningsgraden till stadsnätet ökar stadigt och är redan cirka 80%. Måluppfyllelsen vid årets slut 

bedöms därför som god. 

• Ett nytt ärendehanteringssystem för bygglov med tillhörande e- tjänster har implementerats under 

våren. Systemet innebär en omställning till digital handläggning för att ge en god service i 

bygglovsprocessen. Avser bland annat tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet samt möjligheten till 

information och dialog under ärendets gång (online-uppgifter om status i ärendeflöde). 

• 79% av bygglovsbesluten har hållit sig på en handläggningstid inom 8 veckor. 99% av 

bygglovsbesluten har genomförts inom 10 veckor.  

• I svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet (maj 2022) har Orsas samlade omdöme ökat 

från 3,9 till 4,2. Rankingen som presenterades 28 september visar att Orsa klättar 17 placeringar upp 

till 55:e plats i landet, vilket är tredje plats i länet. 

• Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att målet hållbara handläggningsprocesser kommer att 

uppnås innan 2022 års utgång. En e-tjänst för anmälan om värmepump är på plats, arbetet med en 

tillsynsmodul har satts i gång och under hösten kommer det finnas en e-tjänst om 

förbränningsanläggningar. Arbete görs kontinuerligt med ärendehanteringssystemet för att få till 

effektiva och rättssäkra handläggningsprocesser. 

Mål 

 

Utfall 
2021 

Mål 2022 Utfall 
delår 
2022 

Prognos 
2022 

Resultatutjämningsreserven 35 mkr 35 mkr 35 mkr 35 mkr 

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

 

6,9% Minst 1,5% 13,7% 7,2% 

Soliditeten inklusive samtliga 
pensionsåtaganden i koncernen skall 
uppgå till minst 20 % år 2025 
(planperiodens slut) 

 

24,8% Minst 20% 29% 28% 

Orsabostäder AB:s direktavkastning 
(rörelseresultat före avskrivningar / 
fastigheternas värde ska under perioden 
uppgå till lägst 5%. 

9,1% Direktavkastning 
minst 5% * 

6,9% 8,9% 
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Orsa Lokaler AB:s resultat efter 
finansiella poster ska uppgå till minst 500 
tkr i genomsnitt över en period som 
sammanfaller med kommunens budget 
och planperiod. ** 

2,9 
mkr 

Resultat efter 
finansiell poster, 
minst 0,5 mkr 

2,2 mkr 1,4 mkr 

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

0,7 mkr Ett positivt 
resultat över tid 
ej urholka EK 

1,6 mkr -0,5 mkr 

Max 2 % avvikelse mellan prognos vid 

delårsbokslut och utfall vid årsbokslut 

0,1% Max 2%  Följs upp i 
samband med 
årsbokslut 

* Direktavkastning är rörelseresultatet före avskrivningar/fastigheternas värde. 

**Resultatkravet gäller inte för perioden 2020–2022 enligt beslut i KF 2019. 

 

BEDÖMNING/ANALYS 

Samtliga ekonomiska mål för kommunen, koncernen och bolagen är uppfyllda till och med 

delårsbokslutet 2022. Prognosen inför årets slut är att samtliga ekonomiska mål kommer att 

uppfyllas förutom Orsa Vatten och Avfall AB som förväntas göra ett negativt resultat på -0,5 mkr. 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet gäller, enligt lag, kommunen men inte koncernen. Kommunen har inga gamla 

underskott att återställa och liggande prognos visar att det inte är någon risk för att vi inte ska klara 

balanskravsresultatet för helåret. 

Balanskravsutredning 2022  

 Årets resultat enligt resultaträkningen (prognos) 35 556 

- Samtliga realisationsvinster 0 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 3 042 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 38 598 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

= Balanskravsresultat 38 598 

 

Orsa kommuns RUR (Resultatutjämningsreserv) uppgår till 35 mkr vilket motsvarar kommunens mål 

enligt de ekonomiska riktlinjerna. 
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Väsentliga personalförhållanden 

 

Tillsvidareanställda och årsarbetare 

Antalet tillsvidareanställda i Orsa kommun per 31 juli 2022 är 481 personer, en ökning med 11 

personer jämfört med 31 juli 2021. Den totala arbetskraften, alla anställningsformer är 486 

årsarbetare, vilket är en minskning med 24 årsarbetare från 2021. Minskningen förklaras främst av 

att miljökontoret nu är en del av den gemensamma Miljö- och byggnadsförvaltningen samt en 

minskning av årsarbetare inom verksamhetsområde Samhälle. Inom Omsorgen ses en liten ökning 

på 3,5 på årsarbetare.  

Sysselsättningsgrad 

Andelen heltidsarbetande i kommunen har ökat betydligt i samband med införandet av Heltid som 

norm i mars i år, från 62 till 91 procent. Måttet mäter sysselsättningsgraden i anställningsavtalet och 

tar inte hänsyn till partiella tjänstledigheter. 

Avgångar 

Bland de tillsvidareanställda har 21 personer slutat i kommunen under årets första 7 månader. Av 

dessa har 4 personer gått i pension. Samma period förra året gick 15 personer i pension. 

Medelålder 

Medelåldern för månadsanställda i kommunen är 46,5 år. För männen är det knappt 45 år och för 

kvinnor 47 år. Medelåldern är alltså oförändrad från förra året. Den största gruppen är mellan 40 och 

59 år. 12 personer är över 65 år, vilket är en minskning med 5 personer från förra året, samma 

period. 

Könsfördelning 

Av kommunens tillsvidareanställda är knappt 17 procent män. Tittar man på alla månadsavlönade så 

uppgår männens andel till 18 procent. Det innebär att andelen män bland vikarier är högre än bland 

tillsvidareanställda. Siffrorna är i stort sett oförändrad sedan förra året. 

 

Lön och personalkostnader 

Den genomsnittliga baslönen för månadsavlönade i Orsa kommun per 31 juli 2022 är 32 196 kronor. 

Kvinnorna har en medellön på 32 160 kronor medan männens medellön är 32 370 kronor. Vid samma 

tidpunkt 2021 var medellönen 31 447 kronor. 
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Ohälsotal 

Tabellen nedan beskriver ohälsotalen perioden 1/1 – 31/7 2022 

Ohälsotalet är ett nyckeltal som beskriver andel sjukskriven tid av disponibel arbetstid.  

 

Orsa kommun % % 

Fördelat på kön 2021–07 2022–07 

Män 6,00 7,20 

Kvinnor 8,20 10,10 

Totalt 7,70 9,50 

   
Fördelat på ålder 2021–07 2022–07 

-29 10,50 10,30 

30–49 6,60 9,00 

50- 8,20 9,70 

Totalt 7,70 9,50 

Varav långtidssjuka 28,10 33,80 

   

   

Hela Orsa koncern             %                                 % 

Fördelat på kön 2021–07 2022–07 

Män 4,89 7,00 

Kvinnor 7,79 10,00 

Totalt 6,90 9,60 

   
Fördelat på ålder 2021–07 2022–07 

-29 8,22 10,30 

30–49 5,94 9,00 

50- 7,51 10,00 

Totalt 6,90 9,60 

Varav långtidssjuka 27,80 33,20 

 

Ohälsotalet har stigit ganska rejält jämfört med samma period förra året. Det är framför allt 

verksamhetsområdena Samhälle och Omsorg som sticker ut med 14 respektive 11,8 procent 

sjukskrivna under perioden. Motsvarande siffror förra året var 8,3 respektive 9,1 procent. Mycket av 

de höga siffrorna beror på Covid -19, men man kan också se att långtidssjukskrivningarna (längre än 

60 dagar) har ökat. 
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Förväntad utveckling 

Ekonomiska förutsättningar 

Sällan har framtiden varit så osäker och påverkad av omvärldsfaktorer som nu. Covid- 19 har 

påverkat oss i hög utsträckning under ett par år och nu påverkas vi omfattande på många olika sätt 

av kriget i Ukraina och en hög inflation.  

De förändringar som vi i dagsläget kan se är en kraftig prisökning. Inflationstakten i augusti uppgick 

till 9%. Vi ser kraftigt ökade priser för drivmedel, energi, livsmedel, byggmaterial samt stigande 

räntor och högre pensionskostnader.  

Höjda livsmedelspriser och kostnader för transport oroar. I skrivande stund flaggas det för 7–10% 

ökade kostnader för livsmedel. Kostenheten bevakar detta noggrant och ändrar menyer och 

arbetssätt för att på bästa sätt klara av detta. 

Kommande investeringar kommer att fördyras den närmaste tiden med tanke på det högre 

kostnadsläget. De investeringar som dessutom kräver upplåning fördyras ytterligare till följd av de 

ökade räntekostnaderna. 

I det fall oron även skulle leda till en sämre arbetsmarknad kan även skatteintäkterna komma att 

påverkas. 

Det är viktigt att nu planera för en fortsatt långsiktig kommunal hushållning med tanke på de 

investeringar som ligger framför oss. Kommunen behöver bland annat planera det totala 

lokalutnyttjandet så att verksamheterna och driftkostnaderna blir effektiva även i framtiden. 

Orsa kommun har de senaste åren redovisat goda resultat och har en stabil ekonomi. Även 2022 års 

prognos tyder på ett bra resultat. Det finns därmed goda förutsättningar att möta framtiden. 

Boende och miljö 

Under hösten 2022 intensifieras arbetet med bostadsutveckling. Exploatering av det nya 

bostadsområdet Löva Strand fortsätter, markanvisning och fler tomter till försäljning.  Arbetet med 

attraktivare centrum fortsätter med planering av torget framför Kulturhuset samt rondellen vid 

hotellet. Riktlinjer för skötsel av kommunens mark kommer att revideras. 

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd med Mora 

Från och med 1 januari 2023 har Mora och Orsa inte bara en gemensam miljö- och 

byggnadsförvaltning utan också en gemensam nämnd. Målet med det stärkta samarbetet är att 

verksamheterna ska bli mer proaktiva och effektiva genom snabbare handläggning i 

tillståndsgivning och myndighetsutövning. En förbättrad service genom att resurserna används 

effektivare samtidigt som närhet och tillgänglighet till verksamheterna säkerställs i båda 

kommunerna. Förändringsarbetet med att ta fram processkartläggningar och nya arbetsrutiner 

kommer att kräva tid, resurser och kompetensutveckling i stort. Under en period kan detta påverka 

förvaltningens effektivitet och service. 
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Kultur och föreningsverksamhet 

Samverkan ska stärkas mellan kultur, fritid, ungdomsverksamhet och föreningslivet. En kulturplan 

som pekar ut övergripande prioriteringar och utvecklingsområden inom kulturområdet ska tas fram. 

Lärande 

De kommande åren är ökad likvärdighet mellan skolorna prioriterat. Likvärdighetsarbetet inkluderar 

även elevhälsan så att alla elever i behov av stöd får den hjälp de behöver. 

 

Näringsliv 

Näringslivskontoret tillsammans med övriga förvaltningar arbetar med revidering av 

näringslivstrategin för att fokusera arbetet ytterligare mot målet topp 50 i Svenskt Näringslivs 

Ranking.  

Lokalöversyn 

Arbetet med lokalöversyn fortsätter för att se hur kommunen bäst kan effektivisera lokalyta. 

Underhållsplaner tas fram tillsammans med OLAB för kommunens lokaler. 

Integration och inkludering 

Arbetet med ökad integration växer och blir ett prioriterat område för samtliga verksamheter i 

samverkan med våra föreningar och övriga aktörer. 

Ett förslag förbereds nu på hur en mer omfattande invånardialog för 2023–2024 kring förbättrad 

inkludering av människor i kommunen. Invånare ska kunna känna en samhörighet och delaktighet i 

samhället där man bor. 

Digitalisering 

Utveckling av digitala processer och e-tjänster sker inom många verksamheter, och mycket 

utvecklingsarbete planeras framöver. Under våren beslutades det om en gemensam 

digitaliseringsstrategi för Orsa, Mora och Älvdalen. Strategin framhåller att digitalisering ska ses 

som ett medel för att uppnå kommunernas övergripande mål och visioner, verksamhetens mål och 

ett verktyg för att bidra till ett hållbart samhälle. 

Som tidigare beskrivits har flera stora system upphandlats under perioden. Det kommer att krävas 

mycket personalresurser för att implementeringen av systemen fungerar tillfredställande och enligt 

plan. 

Kommunala bolagen 

Orsabostäder AB har ett stort underhållsbehov på sina fastigheter under många år framöver. För att 

klara ekonomin och se till att hyresgäster kan bo kvar efter större renoveringar måste innovativa och 

effektiva lösningar inom underhåll och förvaltning sökas. Demografin visar att Orsas befolkning blir 

äldre vilket ställer andra krav boendet som kommer att påverka Orsas bostadsutveckling. 

Orsa lokaler AB står inför stora projekt där det nya särskilda boendet Slipstenen är det största vilket 

kommer att ta mycket tid i anspråk. Utöver Slipstenen har Orsa lokaler fått en beställning på 
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renovering/utbyggnad av köket på Lillåhem och när Slipstenen står färdigt ska Lillåhems 

vårdboende byggas om till trygghetsbostäder.  

För Orsa Vatten och Avfall kommer de närmast årens investeringar präglas av utbyggnad av 

överföringsledningar till och från Grönklitt. Genom utbyggnaden säkerställs miljöriktig hantering av 

avlopp från Grönklitt och Fryksås och tillräcklig kapacitet för dricksvatten till områdena.  

Beredskapsplanering och arbete för reservkraft ska prioriteras under 2023 för att landa i lämplig 

utformning av beredskap- och krishantering.  

Avfallsverksamheten står inför nya utmaningar bland annat då ansvar för avfallshantering succesivt 

lämnas till kommunernas ansvar. Från och med i år har exempelvis ansvaret för insamlings- och 

återvinningsansvaret för returpapper övergått till kommunerna. Från och med 2023 kommer allt 

bygg- och rivningsmaterial från hushåll att vara kommunalt ansvar. År 2024 tar kommunerna över 

förpackningsinsamlingen och senast 2027 ska kommunen ha infört fastighetsnära insamling.  
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Räkenskaper 

Resultaträkning per 2022-08-31 

Periodens resultaträkning (tkr)       

  Kommunen 
 

 Koncernen 
 

 
Not Utfall Utfall Diff Utfall Utfall  

2022-08-31 2021-08-31 
 

2022-08-31 2021-08-31 

Verksamhetens intäkter 2 66 305 63 324 2 981 126 702 120 810 

Verksamhetens kostnader 3 -340 307 -336 318 -3 989 -371 432 -367 296 

Avskrivningar 4 -9 812 -9 293 -519 -26 545 -24 957 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-283 814 -282 287 -1 527 -271 275 -271 443 
       

Skatteintäkter 5 216 623 206 862 9 761 216 623 206 862 

Generella statsbidrag och utjämning 6 115 926 105 485 10 441 115 926 105 485 

Verksamhetens resultat 
 

48 735 30 060 18 675 61 274 40 905 

Finansiella intäkter 7 570 8 051 -7 481 365 7 854 

Finansiella kostnader 8 -3 873 -464 -3 409 -6 480 -3 293 

Resultat efter finansiella poster 
 

45 432 37 648 7 785 55 159 45 466 

Periodens resultat 
 

45 432 37 648 7 785 55 159 45 466 

 

Prognos för 2022 års resultaträkning 

Prognos för 2022 års resultaträkning (tkr) 

  

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
Budget/ 
Prognos 

Resultat 
2021 

Verksamhetens nettokostnader (exklusive 
avskrivningar)  -438 944 -457 614 18 670 -435 326 

Avskrivningar  -15 976 -15 976 0 -14 051 

Verksamhetens nettokostnader  -454 920 -473 590 18 670 -449 377 

      

Skatteintäkter  323 697 315 267 8 430 312 006 

Generella statsbidrag och utjämning  168 684 165 794 2 890 162 738 

Verksamhetens resultat  37 461 7 471 29 990 25 367 

Finansiella intäkter  395 575 -180 8 135 

Finansiella kostnader  -2 300 -930 -1 370 -673 

Årets resultat  35 556 7 116 28 440 32 829 
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Balansräkning 

Balansräkning (tkr)       
TILLGÅNGAR Kommunen 

  
Koncernen 

 

Anläggningstillgångar Not 2022-08-31 2021-12-31 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31 

Immateriella anläggningstillgångar 
      

   Dataprogram, ledningsrätter 
 

0 0 0 311 372 

Materiella anläggningstillgångar 
      

   Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

9 171 852 175 541 168 338 716 514 685 141 

   Maskiner och inventarier 10 10 869 12 142 10 570 23 340 22 732 

   Pågående nyanläggning 
 

0 0 0 54 953 65 353 

Finansiella anläggningstillgångar 11 96 741 96 078 96 791 10 970 10 979 

Summa anläggningstillgångar 
 

279 462 283 761 275 699 806 088 784 577        

Omsättningstillgångar 
      

Förråd med mera 
 

0 0 0 302 0 

Exploateringsfastigheter 
 

7 006 6 438 6 110 7 006 6 110 

Fordringar 
 

70 681 55 317 46 514 70 179 47 793 

Kortfristiga placeringar 
 

58 962 60 161 60 284 58 962 60 284 

Kassa och bank 
 

73 689 41 468 55 764 74 557 56 585 

Summa omsättningstillgångar 
 

210 338 163 384 168 672 211 006 170 772 
  

      

SUMMA TILLGÅNGAR    489 800 447 145 444 371 1 017 094 955 349  
          

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
     

 
Eget kapital 

     

 
Årets resultat  45 432 32 829 37 648 55 160 45 466 

Resultatutjämningsreserv  35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Övrigt eget kapital 
 

274 398 241 570 241 570 352 209 308 263 
Summa eget kapital 

 
354 830 309 399 314 218 442 369 388 729       

 
Avsättningar 

     

 
Avsättningar för pensioner 12 39 519 39 865 38 451 40 264 39 222 
Uppskjutna skatteskulder 

 
0 0 0 14 733 13 026 

Summa avsättningar 
 

39 519 39 865 38 451 54 997 52 248       

 
Skulder 

     

 
Långfristiga skulder 13 10 096 10 598 11 027 414 458 425 420 

Kortfristiga skulder 
 

85 355 87 283 80 676 105 270 88 952 

Summa skulder 
 

95 451 97 881 91 703 519 728 514 372 
    

    

 
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER    489 800 447 145 444 371 1 017 094 955 349 
    

     

       

Panter och ansvarsförbindelser 
      

Panter och därmed jämförliga säkerheter 
      

Uttagna fastighetsinteckningar 
 

400 400 400 142 640 142 640 

Avgår: panter i eget förvar 
 

-400 -400 -400 -142 640 -142 640 

Ansvarsförbindelser 
      

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

 
144 405 146 418 146 462 144 405 148 208 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

409 552 410 391 411 086 410 975 412 014 

Summa 
 

553 957 556 809 557 548 555 380 560 222 
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Noter  
1 Redovisningsprinciper     

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunallagens kapitel 11 samt Lag om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) och Orsa kommun tillämpar de rekommendationer som lämnats 

av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samma 

redovisningsprinciper som används i årsredovisningen tillämpas även i delårsrapporten med 

undantag för att skuld för de timanställdas löner inte har 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. Osäkra kundfordringar äldre än 6 månader 

värderegleras vid årsskiftet. Löpande under året värderegleras kundfordringar som Intrum bedömt 

osäkra och därmed överfört till långtidsbevakning.    

Finansiella leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år:   

Avgifter (tkr) 
2022-08-

31 2021-08-31  
Med förfall inom 1 år 589 844  
Med förfall senare än 1 år men inom 5 år 1 150 1 441  
Med förfall senare än 5 år 0 0  

    

    
Noter Resultaträkning (tkr)    

    

2 Verksamhetens intäkter 
2022-08-

31 2021-08-31  
Försäljningsintäkter 4 197 2 498  
Taxor och avgifter 15 098 14 960  
Hyror och arrenden 4 581 3 921  
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 31 738 33 179  
Bidrag och gåvor från privata aktörer 798 753  
Övriga bidrag 695 416  
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 9 085 7 244  
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 113 353  
Summa 66 305 63 324  

    
3 Verksamhetens kostnader    
Löner och sociala avgifter -185 285 -186 968  
Förändring av semesterlöneskuld 6 066 7 395  
Pensionskostnader inkl löneskatt -14 991 -20 605  
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -774 -757  
Bränsle, energi och vatten -1 810 -1 331  
Köp av huvudverksamhet -73 578 -67 716  
Lokal- och markhyror -26 862 -26 324  
Lämnade bidrag -11 831 -12 264  
Fastighetskostnader -2 443 -1 533  
Övriga kostnader -28 799 -26 216  
Summa  -340 307 -336 318  

    
Vid tidpunkten för delårsbokslutet påverkar förändringen av semesterlöneskulden resultatet 

positivt med 6 mkr. I prognosen för helåret beräknas förändring av semesterlöneskulden 

påverka med endast ett mindre belopp.    
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Ej uppsägningsbara operationella     
leasingavtal (alla oavsett löptid)    
Avgifter    
med förfall inom 1 år 75 89  
med förfall inom 1–5 år 1 11  
med förfall senare än 5 år 0 0  
Summa 76 100  
    
4 Avskrivningar    
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar.    
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.  

    
5 Skatteintäkter    
Egna skatteintäkter 216 623 206 862  
Summa 216 623 206 862  
    
6 Generella statsbidrag och utjämning     
Kommunalekonomisk utjämning 97 548 93 596  
LSS-utjämning     -1 726 -2 068  
Kommunal fastighetsavgift 14 590 13 957  
Generella bidrag från staten 5 514 0  
Summa 115 926 105 485  
    
7 Finansiella intäkter    
Utdelning aktier 7 7  
Vinst vid försäljning aktier Grönklittsgruppen AB 0 7 581  
Ränteintäkter bank 3 1  
Övriga ränteintäkter 17 17  
Borgensavgifter 217 217  
Återbäring Kommuninvest 162 171  
Övriga finansiella intäkter 164 57  
Summa  570 8 051  

    
8 Finansiella kostnader    
Ränta på pensionsmedel -692 -364  
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -1 825 0  
Förlust vid försäljning av finansiella 
omsättningstillgångar 0 0  
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument -1 217 0  
Övriga finansiella kostnader -139 -100  
Summa -3 873 -464  

    

    

Noter Balansräkning (tkr)    

    
9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar    

Anskaffningsvärde 
2022-08-

31 2021-12-31 2021-08-31 

Ack anskaffningsvärde IB 284 190 267 474 267 474 

Årets anskaffningar 3 561 16 716 6 048 

Ack anskaffningsvärde UB 287 751 284 190 273 522 
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Avskrivningar 

Ack avskrivningar IB -108 649 -98 448 -98 448 

Årets avskrivningar -7 250 -10 201 -6 736 

Ack avskrivningar UB  -115 899 -108 649 -105 184 

    
Bokfört värde 171 852 175 541 168 338 

    
10 Maskiner och inventarier    
Anskaffningsvärde    
Ack anskaffningsvärde IB 73 401 70 537 70 536 

Årets anskaffningar 1 288 4 379 1 497 

Anskaffningsvärde på årets avyttringar -1 053 -1 515 -119 

Ack anskaffningsvärde UB 73 636 73 401 71 914 

    
Avskrivningar    
Ack avskrivningar IB -61 259 -58 893 -58 893 

Årets avskrivningar -2 561 -3 850 -2 557 

Ack avskrivningar på årets avyttring 1 053 1 484 106 

Ack avskrivningar UB  -62 767 -61 259 -61 344 

    
Bokfört värde 10 869 12 142 10 570 

    
Det bokförda värdet fördelar sig på följande sätt:   

    
Mark 572 572 572 

Verksamhetsfastigheter 7 497 7 994 7 917 

Publika fastigheter 162 894 166 038 158 888 

Fastighet för annan verksamhet 889 937 961 

Summa bokfört värde 171 852 175 541 168 338 

    
Maskiner 884 958 1 058 

Inventarier 7 329 8 049 7 219 

Fordon 2 132 2 576 1 717 

Konst 400 400 400 

Övriga maskiner och inventarier 124 159 176 

Summa inventarier 10 869 12 142 10 570 

    

    

11 Finansiella anläggningstillgångar 
2022-08-

31 2021-12-31 2021-08-31 

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%) 158 158 158 

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 100 118 111 

Summa 87 583 87 601 87 594 

Andelar    
Inlandsbanekommunerna ekonomisk förening 30 30 30 
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Kommuninvest 3 540 3 540 4 221 

Övriga andelar 26 26 26 

Summa 3 596 3 596 4 277 

Långfristiga fordringar    
Lån till Orsa SK multiskidbana 4 600 4 600 4 920 

Kortfristig del av lån till Orsa SK -400 -400  
Kommuninvest förlagslån 1 362 681 0 

Summa 5 562 4 881 4 920 

Summa finansiella anläggningstillgångar 96 741 96 078 96 791 

    
12 Avsättningar för pensioner    
Pensionsskuld 31 111 31 653 30 580 

Ränta på pensionsskuld 692 429 364 

Särskild löneskatt 7 716 7 783 7 507 

Summa pensionsskuld  39 519 39 865 38 451 

    
13 Långfristiga skulder    
Gatukostnadsersättning 7 000 7 000 7 000 

Anslutningsavgifter/anläggningsavgifter 20 027 19 765 19 765 

Skuld investeringsbidrag 5 278 5 278 5 278 

Ackumulerad upplösning investeringsbidrag -22 209 -21 445 -21 016 

Summa långfristiga skulder 10 096 10 598 11 027 
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Drift- och investeringsredovisning per 2022-08-31 

Driftredovisning för perioden januari-augusti 2022   
  Nettokostn Budget Avvikelse Nettokostn 

  Jan-Aug Jan-Aug   Jan-Aug 

2022 2022   2021 

Kommunfullmäktige 1 411 1 869 458 1 716 

Kommunstyrelse 16 801 23 048 6 247 15 301 

Utskott för Strategi 13 350 14 320 970 12 845 

Utskott för Samhälle 30 685 31 506 821 28 997 

Utskott för Lärande 108 755 115 671 6 916 108 637 

Utskott för Omsorg 113 015 112 247 -768 112 429 

Miljönämnd 309 1 384 1 075 1 129 

Byggnadsnämnd 2 693 3 561 868 2 859 

Övrig verksamhet -3 206 12 120 15 326 -1 627 

          

Summa verksamhetens nettokostnader 283 813 315 726 31 913 282 286 

          

Skatter -216 623 -210 178 6 445 -206 862 
Generellt statsbidrag -115 926 -110 529 5 397 -105 485 
Finans 3 304 237 -3 067 -7 587 

          

          

Summa -45 432 -4 744 40 688 -37 648 

 

Investeringsredovisning för perioden januari-augusti 2022 
  Budget 

2022 
Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Nämnd Jan-Dec  Jan-Aug  Jan-Aug 
Kommunstyrelse 744 0 0 

Utskott för Strategi 750 272 0 

Utskott för Samhälle 22 102 3 944 6 147 

varav stadsnät 8 000 2 249 3 329 

varav vägbelysning 1 000 805 1 572 

Utskott för Lärande 3 000 634 490 

varav IT 1 500 439 57 

Utskott för Omsorg 2 000 0 908 

varav bilar 1 000 0 335 

varav larmsystem 0 0 476 

Miljönämnd 0 0 0 

Exploateringsfastighet 4 338 567 511 

Totalt Orsa kommun 32 934 5 417 8 056 
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16 % av kommunens budgeterade investeringar var förbrukade vid delårsbokslutets upprättande. 

De största investeringarna är (tkr)  
Budget Utfall 

2022 2022  
Jan-Aug 

Stadsnät IT 8 000 2 249* 

Gata samförläggning VA 1 704 0 

Gång- och cykelbanor 1 499 0 

Vägbelysning samförläggning el 1 000 805 

Summa 12 203 3 054 

*Inkomsterna från stadsnätet har per augusti täckt både driftkostnaderna och investeringsutgifterna

och har inte påverkat likviditeten under perioden januari-augusti.

Prognos för 2022 års driftsredovisning 

Prognos för driftredovisning 2022 
Prognos Budget Avvikelse Avvikelse 

2022 2022 2021 

Kommunfullmäktige 2 783 2 803 20 20 

Kommunstyrelse 26 795 34 571 7 776 445 

Utskott för Strategi 20 640 21 480 840 200 

Utskott för Samhälle 46 829 47 259 430 360 

Utskott för Lärande 169 459 173 507 4 048 2 241 

Utskott för Omsorg 173 962 168 372 -5 590 230 

Miljönämnd 1 901 2 076 175 100 

Byggnadsnämnd 5 017 5 342 325 -78 

Övrig verksamhet 7 534 18 180 10 646 -2 779 

Summa verksamheters nettokostnader 454 920 473 590 18 670 739 

Skatter -323 697 -315 267 8 430 9 158 

Generellt statsbidrag -168 684 -165 794 2 890 -266

Finans 1 905 355 -1 550 7 092 

Summa -35 556 -7 116 28 440 16 723 
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Ekonomiska rapporter verksamheterna 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Delårsrapport jan-aug 2022 

Tkr 2022 2021 

Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

prognos 

Kommunfullmäktige 216 283 67  0  228 

Kommunalt partistöd 238 251 13 20 238 

Revision 344 500 156 0  449 

Valnämnd -197 134 331 0  0 

Överförmyndaren 446 431 -15 0  432 

God man och förvaltare 364 270 -94 0  369 

Summa 1 411 1 869 458 20 1 716 

KOMMUNSTYRELSEN 

Delårsrapport jan-aug 2022 

Tkr 2022 2021 

Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

prognos 

Politisk verksamhet 2 182 7 039 4 857 7 454  2 709 

varav Medel till KS förfogande 228 4 978 4 750 7 167  418 

Kommunchef 6 400 7 644 1 244 280 5 870 

Ekonomi 3 806 3 268 -538 -490 3 213 

Personal 1 718 1 845 127 282 1 307 

Löneservice 1 220 1 220 0  0  1 079 

Kommunikation 1 475 2 032 557  250 1 123 

Summa 16 801 23 048 6 247 7 776 15 301 

UTSKOTT FÖR STRATEGI 

Delårsrapport jan-aug 2022 

Tkr 2022 2021 

Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

prognos 

Utskott för Strategi o utv 7 0 -7 -10 0 

VO chef Service o utveckl 1 921 1 710 -211 -100 1 700 

Gemensamt stöd 2 994 3 337 343 400 4 205 

Administrativt stöd 3 583 3 850 267 250 3 621 

Utredning och utveckling 1 229 1 109 -120 -200 1 190 

Kostenhet 1 851 2 651 800 600 2 129 

Intendent 1 765 1 663 -102 -100 0 

Summa 13 350 14 320 970 840 12 845 
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UTSKOTT FÖR SAMHÄLLE      

      
Delårsrapport jan-aug 2022      
Tkr 2022 2021 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

        prognos   

Utskott för Samhälle 58 67 9  0  35 

VO chef Samhälle 1 416 1 348 -68  -60  1 341 

Näringsliv 2 462 2 962 500  718  2 363 

Integration -642 -267 375  300  -478 

Arbetsmarknad 4 031 3 972 -59  -40  4 334 

Infrastruktur 10 501 10 392 -109  -310  8 318 

Skog och mark 296 384 88  -41  230 

Fastighet 728 814 86  100  718 

Kultur och bibliotek 4 500 4 592 92  -18  4 338 

Fritid 7 335 7 242 -93  -219  7 798 

Summa 30 685 31 506 821 430 28 997 

 

 

UTSKOTT FÖR LÄRANDE      

      
Delårsrapport jan-aug 
2022      
Tkr 2022 2021 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

        prognos   

Utskott för Lärande 178 185 7  0  85 

Musikskola 3 016 3 152 136  54  3 106 

Förskola 23 573 24 602 1 029  901  22 467 

Grundskola, fritids 50 145 54 392 4 247  3 442  52 019 

Grundsär 1 662 1 267 -395  -2 390  755 

Gymnasienämnd 26 796 27 333 537  443  26 863 

Administration 3 217 3 650 433  450  3 276 

Ej fördelade medel  100 1 090 990  1 250  0 

Insatser barn o ungdom 68 0 -68  -102  66 

Summa 108 755 115 671 6 916  4 048  108 637 
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UTSKOTT FÖR OMSORG      

      

Delårsrapport jan-aug 2022      

Tkr 2022 2021 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

        prognos   

Utskott för Omsorg 172 217 45  0  33 

SOC gemensamt 1 124 1 143 19  -69  586 
Äldreomsorg 53 157 50 023 -3 134  -6 213  49 111 
HS enheten 9 953 10 983 1 030  1 440  9 341 

Socialpsykiatri 2 186 1 534 -652  -1 364  1 469 

LSS 17 334 19 025 1 691  2 845  19 471 

Individ och familjeomsorg 8 233 7 660 -573  -800  8 017 

Insatser vuxna 2 982 1 673 -1 309  -2 150  2 995 

Insatser barn och ungdom 5 300 4 398 -902  -2 450  6 446 

Ekonomiskt bistånd 3 764 4 688 924  700  4 736 

Familjerådgivning, familjerätt 1 082 1 094 12  0  1 049 

Administration  9 301 10 476 1 175  1 510  9 827 

Ej fördelade medel 0 133 133  0  0 

Integration/flykting -1 409 -800 609  961  -703 

Projekt -164 0 164  0  51 

Summa 113 015 112 247 -768  -5 590  112 429 

 

MILJÖNÄMND      

      

Delårsrapport jan-aug 2022      

Tkr 2022 2021 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

        prognos   

Miljönämnd 82 97 15  0  97 

Energirådgivning 0 0 0  0  15 

Administration 831 803 -28  0  493 

Miljöskydd -835 292 1 127  175  -27 
Miljö, hälsa o hållbar 
utveckling 231 192 -39  0  551 

SUMMA 309 1 384 1 075  175  1 129 
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BYGGNADSNÄMNDEN      

      

Delårsrapport jan-aug 2022      

Tkr 2022               2021 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 

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

        prognos   

Byggnadsnämnd 78 105 27  0  83 

Stadsbyggnad adm 893 921 28  -75  884 

Bygglov 335 309 -26  -300  -203 

Planer 510 1 194 684  700  932 

Översiktsplan 0 0 0  0  221 

Karta, Mät, GIS 460 661 201  0  613 

Bostadsanpassning 417 371 -46  0  329 

Summa 2 693 3 561 868  325  2 859 
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Delårsrapport 2022
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport 2022 efter redaktionella ändringar till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 
2022. 

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt resultat per 
augusti, jämfört med samma period föregående år är resultatet bättre.

För finansieringen förväntas ett överskott om 20 mkr och för nämnder och utskott 
prognostiseras ett samlat överskott om 8 mkr. 

Kommunen förväntas uppnå samtliga ekonomiska mål. Även de mål som kommunen 
har satts upp på koncernbolagen förväntas uppnås förutom för Orsa Vatten och Avfall 
AB som prognostiserar ett underskott för 2022. 

För 2022 gäller utöver de ekonomiska målen fem övergripande mål som kommunen 
arbetar mot. Många av målen mäts först vid årets slut och därför görs ingen slutlig 
bedömning av måluppfyllelse i delårsrapporten. 

Det som dock kan lyftas här är målet om att Orsa ska vara minst topp 50 i Svenska 
Näringslivs ranking av företagsklimat. Enligt resultaten som presenterades i slutet av 
september i år har Orsa klättrat stort, dock ej ändå upp till plats femtio men till plats 55 
jämfört med plats 72 föregående år.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-28
Delårsrapport 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2022.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsområde service och utveckling

Maria Grudin

Kommunstyrelsen

Kommunplan 2023
        
Sammanfattning av ärendet
Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter.

Kommunplanen bygger på vision Orsa 2050, och mål för kommande år kopplas till
visionen.

Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår respektive år till (budgeterat resultat reviderat 24 
oktober):

2023: 6 603 tkr motsvarar 1,3 %
2024: 6 817 tkr motsvarar 1,3 %
2025: 4 293 tkr motsvarar 0,8 %
2026:  5 314 tkr motsvarar 1,0 %

Övergripande mål är:

 Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling
 Orsas barn och unga får en god och likvärdig utbildning
 Kommunens arbetsmarknadsverksamhet leder till att fler Orsabor går vidare 

till studier eller arbete
 Orsa är en plats där människor trivs och vill bo
 Orsas befolkning växer
 Orsas barn och unga upplever att de är trygga och respekterade i kommunens 

verksamheter.
 Orsas äldre har tillgång till en god äldreomsorg
 Orsa är en attraktiv plats för företag som vill etablera sig och växa
 Orsas invånare och företag har tillgång till snabb och säker digital infrastruktur
 Kommunen har en god ekonomisk hushållning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-26
Kommunplan 2023 Orsa kommun med tillhörande bilagor:
Bilaga 1 - Prioritering av områden för bostadsutveckling 
Bilaga 2 - Prioritering av planer 
Bilaga 3 - Investeringsbudget 10-årig
Budget förändring per enhet 2022-10-24

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att:
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1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 6 603 tkr för år 2023, 6 817 tkr för år 2024, 
4 293 tkr för år 2025 och 5 314 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.

5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg.

Sändlista
Ekonomienheten
Ledningsgruppen

Marie Ehlin
Kommunchef
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Inledning 

Detta är Orsa kommuns kommunplan och budget för 2023. Kommunplanen är ett politiskt beslutat 

dokument som anger mål, uppdrag, ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens 

verksamheter. Kommunplanen bygger på vår vision, Orsa 2050, och våra mål har direkt koppling till 

visionen.  Kommunens styrmodell anger hur verksamheterna arbetar med innehållet i 

kommunplanen. Styrmodellen finns att hitta på kommunens intranät och på orsa.se 

Kommunstyrelsens ordförande 
Skola, äldreomsorg och ett bra näringslivsklimat är prioriterade områden i kommunplanen. Genom 

att flytta fram positionerna, med ökad kvalitet, tillgänglighet och service, skapar vi ett ännu bättre 

Orsa. Med utgångspunkt i vision Orsa 2050 ska arbetet med ökad delaktighet och invånardialoger 

intensifieras. Under 2023 påbörjas resan mot att bli kommunen med Sveriges bästa invånardialog. 

Utvecklingen i omvärlden oroar. Med krig i närområdet, höga energipriser, kraftig inflation och 

stigande räntor är den ekonomiska osäkerheten större än någonsin. Vårt mångåriga arbete med att 

stärka kommunens finanser kommer nu till nytta och hjälper oss att överbrygga en nedgång och 

lägre skatteintäkter till följd av en lågkonjunktur. I dagsläget kan vi inte utesluta att vi hamnar i ett 

läge då tvingas till omprioriteringar och besparingar inom vissa områden. 

Den största satsningen i kommunplanen är byggandet av nytt särskilt boende, Slipstenen, vilket är 

angeläget och nödvändigt. Vi skapar ett bättre boende för äldre med omfattande omsorgsbehov, en 

bättre arbetsmiljö och ökade möjligheter att erbjuda den bästa omsorgen. Demografin talar sitt 

tydliga språk, andelen äldre ökar och därmed också behov av fler platser i särskilt boende vilket visar 

sig redan nu då vi inte kan tillgodose behovet fullt ut. En upphandling kommer att genomföras 

under kommande vinter och därefter kommer kommunstyrelsen att ta ställning till om ekonomin 

tillåter att projektet kan genomföras. 

Arbetet med bostadsförsörjningen fortsätter. Exploatörer har fått inkomma med förslag avseende 

en tomt i centrala Orsa och ett markanvisningsavtal kommer att tecknas. Förberedelser för 

exploatering av två detaljplaneområden vid Skeervägen pågår liksom arbetet med en plan för Löva 

Strand. Planbesked har getts för ytterligare detaljplaner i Digerberget och Grönklitt. 

Från årsskiftet sjösätts ett fördjupat samarbete med Mora när bygg och miljöförvaltningarna samlas 

under en gemensam nämnd. Detta ska leda till bättre service genom kortare handläggningstider, 

bättre kompetensförsörjning och högre effektivitet. Fokus ska ligga på förenklad 

myndighetsutövning och att det ska vara lätt att göra rätt. 

Ett nytt styre bestående av C och S tillträder vid årsskiftet 2022/23. En viktig utgångspunkt för 

majoritetens arbete är en ansvarsfull ekonomisk politik där vi anpassar verksamheten till det 

ekonomiska utrymmet som bygger på oförändrad kommunalskatt. I samarbete med samtliga 

partier i kommunfullmäktige kommer vi jobba för en kommun med framtidstro där människor 

känner trygghet och delaktighet. 

 

Mikael Thalin(C), kommunstyrelsens ordförande  



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Kommunplan 2023 daterad 2022-10-24 

 6 av 43 

Vision Orsa 2050 

I Orsa skapar vi med människor, inte för. 

I Orsa får du vara den du är och bli den du vill. 

I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given plats i vårt 

samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss utbildningar från hela 

världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas perspektiv med i allt vi gör. I Orsa 

skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till handling. Vi tar vara på de 

kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har glimten i ögat och har modet att testa 

nya vägar. Här skapar vi vår framtid. 

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och tar 

in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa 

platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart 

samhälle där vi vill leva, gammal som ung. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft. 

I Orsa finns livskvalitet. 
Att bo i Orsa är att leva. 

I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus 

och här finns den orörda vildmarken och tystnaden. Orsa är en plats som vi är stolta över. Vi tar hand 

om varandra, vår miljö och vår natur och här behöver ingen vara ensam. Vi har ett liv i balans och det 

är tryggt att leva just här. 

Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla och anda. 

Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut. Orsa är en 

mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar och skapar nytt med 

stolthet och glädje. I Orsa har vi tid och kraft att leva. 

I Orsa gör vi saker möjliga. 
I Orsa möter du det enkla. 

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och 

företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar 

i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog. 

I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya och 

förvalta. Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar 

för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer.  

Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns företagare 

och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt. Här möter digitala 

lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för många är ett resmål i sig. Här är det helt 

enkelt lätt att uppleva kvalitet. I Orsa gör vi det möjligt. 
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Den kommunala koncernen 

 

Kommunkoncernen är det samlade begreppet för hela kommunens verksamheter. Här ingår såväl 

den politiska organisationen, tjänstemannaorganisationen samt helägda bolag. Kommunens 

uppgifter och befogenheter regleras ytterst av regeringsformen och kommunallagen. 

Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna bildade politisk ledning för mandatperioden 

2018–2022, med följande mandat: Centerpartiet 13 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat, 

Miljöpartiet 1 mandat. 

Valet till kommunfullmäktige i september 2022 resulterade i följande mandat:  Vänsterpartiet 2 

mandat, Socialdemokraterna 7 mandat, Miljöpartiet 1 mandat, Centerpartiet 11 mandat, 

Kristdemokraterna 2 mandat, Moderaterna 3 mandat, Sverigedemokraterna 5 mandat. 

Verksamheterna; nämnder, bolag och utskott beskrivs i avsnittet ”Verksamheterna” på sida 18. 

Ordförande och vice ordförande för kommande mandatperiod beslutas först i slutet av 2022. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten 

 

Orsa 2050 

All styrning i Orsa kommun tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen, Orsa 2050. Visionen 

är beslutad av kommunfullmäktige under våren 2020 och ska fungera som en ledstjärna och vara 

styrande för hela kommunens utveckling. I det dagliga arbetet ska visionen vara vägledande i allt 

från målformuleringar till genomförande av uppdrag och aktiviteter. 

Kommunens verksamheter styrs också på olika sätt av lagstiftning. Grundläggande krav finns i 

kommunallagen, förvaltningslagen och aktiebolagslagen. Kommunens verksamhet regleras i vissa 

fall även genom speciallagar för olika områden. Inom kommunen finns dessutom styrdokument som 

alla verksamheter är skyldiga att följa. I styrdokumenten regleras ramar och gemensamma 

förhållningssätt för verksamheterna. 

Mål- och resultatstyrning 

Kommunens styrmodell1 bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige 

beslutar om de övergripande mål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta mot för att röra sig 

i riktning mot visionen. Utifrån de övergripande målen tar verksamheterna fram verksamhetsplaner 

och på enhetsnivå jobbar man med aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse.  

Ekonomistyrning  
Kommunens resurser ska användas och utnyttjas effektivt. Då resurserna är begränsade måste såväl 

uppdraget till verksamheterna som de arbetssätt som används inom verksamheterna planeras och 

genomföras i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 

innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Kommunerna ska enligt lagen anta mål 

både för ekonomin och för verksamheten – så kallade finansiella mål och verksamhetsmål. De 

finansiella målen ger ramar för verksamhetens omfattning och resultat, och verksamhetsmålen 

anger hur medlen ska användas på ett ändamålsenligt sätt. 

Uppföljning och kvalitetssäkring  

Det ligger på varje nämnd och bolag att ansvara för god kvalitet i uppföljningsarbetet och för att 

detta sker enligt en väl utarbetad process. Vid större avvikelser ska dessa omedelbart lyftas för 

diskussion. Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i kommunens styrmodell. 

 

1 https://orsa.se/download/18.16e2d86f1799e2f3ccb9a3/1621863898577/Styrmodell%20Orsa%20kommun.pdf 
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I kommunens delårsrapport och i den avslutande årsredovisningen lämnar kommunstyrelsen en 

övergripande rapport till kommunfullmäktige om hur kommunen lyckats leva upp till de ambitioner 

som finns i kommunplanen. 

Internkontroll 
Orsa kommuns internkontroll genomförs utifrån reglemente för internkontroll, beslutat 2018 av 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för internkontrollen inom 

kommunen, vilket även omfattar kommunala bolag, gemensamma nämnder och andra 

verksamheter som kommunen har engagemang i. Internkontrollen ska säkerställa lagefterlevnad, 

ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet i verksamheterna och att verksamheternas rapportering 

och information är tillförlitlig. 
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Övergripande mål Orsa kommun 2023–2024 

 

Kommunen har tio övergripande mål. Varje mål hör till ett målområde som har koppling till Vision 

Orsa 2050. Många av målen är kommunövergripande vilket betyder att flera verksamhetsområden 

tillsammans bidrar till att målen uppfylls. I tabellen nedan beskrivs vilken instans/vilka instanser som 

är ansvariga för respektive mål. Samordning så att alla mål omhändertas sker via ledningsgruppen 

och ansvarig chef. 

Utgångspunkten för de övergripande målen är att de ska rama in de områden som är viktigast. Inom 

de områden där det finns statlig styrning bör målen anknyta till den statliga målsättningen. 

Målområde Mål Ansvar 

I Orsa skapar vi med människor, inte för Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i 

kommunens utveckling 

SU/KS 

Orsas barn och unga får en god och likvärdig 

utbildning 

LÄ/KS 

Kommunens arbetsmarknadsverksamhet leder till att 

fler Orsabor går vidare till studier eller arbete 

SA/KS 

I Orsa finns livskvalitet Orsa är en plats där människor trivs och vill bo SU/KS 

Orsas befolkning växer SU/KS 

Orsas barn och unga upplever att de är trygga och 

respekterade i kommunens verksamheter. 

LÄ/KS 

Orsas äldre har tillgång till en god äldreomsorg OM/KS 

I Orsa gör vi saker möjliga Orsa är en attraktiv plats för företag som vill etablera 

sig och växa 

SA/KS 

Orsas invånare och företag har tillgång till snabb och 

säker digital infrastruktur 

SA/KS 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning SU/KS 

 

Förklaring förkortningar i tabellen:  

KS = Kommunstyrelsen 

SU = Utskott för strategi (service och utveckling, ekonomi, personal, kommunikation, beredskap och säkerhet) 

LÄ = Utskott för lärande 

SA = Utskott för samhälle 

OM = Utskott för omsorg 

KLG=Kommunledningsgruppen 

 

 

 

 

  



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Kommunplan 2023 daterad 2022-10-24 

 11 av 43 

Övergripande mål och mått 
I följande avsnitt beskrivs de övergripande målen och hur de följs upp. Målen tillsammans med 

måtten är styrande. Inom varje målområde finns en beskrivande text för att tydliggöra kopplingen 

mellan Vision Orsa 2050 och de övergripande målen. Målen och målområdena kompletteras också 

med nyckeltal för att ytterligare kunna följa utveckling inom respektive målområde. Symbolerna 

under varje målområde visar på hur respektive målområde och Vision Orsa 2050 hänger ihop med 

de globala hållbarhetsmålen.  

I Orsa skapar vi med människor, inte för. 
 Orsabornas engagemang är viktigt för Orsas utveckling. Kommunen behöver skapa kanaler för att ta 

vara på Orsabornas tankar och idéer och hitta nya kreativa sätt att mötas. Delaktighet och inflytande i 

samhället är också en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. För att kunna växa 

och utvecklas som människa behövs utbildning, inte minst för barn och unga. Forskning visar att 

inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och 

jämställdhet i varje samhälle. Att ha sysselsättning och möjlighet att kunna försörja sig själv påverkar i 

hög grad andra delar av livet, som god hälsa, aktiv fritid och ekonomi. 

 

Mål 1: Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling 

Mått Utfall 

2019 

Utfall 

2020* 

Utfall 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

Mål 

2024 

Andel invånare som upplever att de har 

möjlighet till inflytande över kommunens 

beslut och verksamheter ökar (SCB-

medborgarundersökning) 

  21% (index 

58) 

22% 23% 

Andel barn och unga som har vetskap om 

sina möjligheter att påverka i samhället ökar 

(Lupp-enkät) 

24% 23%  26%  33%  28%  30% 

*Frågorna formuleras något annorlunda i SCB:s medborgarundersökning från och med 2021 och visas i procent i stället för 

som tidigare index-värde; därför saknas utfall från 2019 & 2020. 

Mål2: Orsas barn och unga får en god och likvärdig utbildning  

Mått Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andelen elever i årskurs 6 som uppnår 

kunskapskraven i matematik ökar  

91,4% 81,9% 80,6% 100% 92% 93% 

Andelen elever i årskurs 9 som uppnår 

kunskapskraven i matematik ökar  

85,7% 88,3% 79,4% 100% 86% 90% 

Andelen elever i årskurs 6 som uppnår 

kunskapskraven i svenska ökar  

~100* 85,2% 89,5% 100% 91% 93% 

Andelen elever i årskurs 9 som uppnår 

kunskapskraven i svenska ökar  

96,8% 95,7% 94,2% 100% 96% 98% 
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Elevernas upplevda studiero ökar 

(Skolinspektionen skolenkät) 

67% 73% 78% 100% 82% 84% 

*Om antalet som ej uppnått kunskapskraven är 1–4 elever, så visas andelen som uppnått kunskapskraven (A-E) som ~100. 

Nyckeltal (skola Kolada) 2 2017 2018 2019 2020 2021 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun 87.7 73.4 83.1 85,7 79,4 

 

Nyckeltal vht-område lärande (ekonomiska) 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettokostnadsavvikelse förskola inklusive öppen förskola (miljoner kronor) 3 3 -2 1 3 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem (miljoner kronor) 2 2 2 2 2 

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (miljoner kronor) 12 8 10 12 12 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola (miljoner kronor) 1 -1 0 -3 -2 

 

Mål 3: Kommunens arbetsmarknadsverksamhet leder till att fler Orsabor går vidare till 

studier eller arbete 

Mått Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel deltagare som fått arbete efter 

avslutad insats i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet ökar 

33% 30% 37% 35% 35% 35% 

Andel deltagare som gått vidare till studier 

efter avslutad insats i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet ökar 

3% 12% 7% 10% 10% 10% 

 

I Orsa finns livskvalitet 
Natur, kultur, bra boende/boendemiljöer och mötesplatser bidrar till att skapa platser där människor 

trivs och vill bo.  Orsa har en fantastisk natur med oändliga möjligheter för en aktiv fritid och också en 

gedigen kultur och musiktradition; det behöver kommunen ta vara på och visa på möjligheter såväl för 

Orsaborna som för besökare. Livskvalitet är lika viktigt när människor blir äldre. Därför behövs en god 

omsorg för Orsas äldre. I Orsa ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet är ett vitt begrepp som 

exempelvis omfattar socialt hållbar samhällsplanering, fysiska åtgärder i närmiljön och våldspreventivt 

arbete. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och ett gott liv i Orsa. Därför ska kommunen 

arbeta för att inga barn och unga ska utsättas för kränkningar, mobbing och trakasserier. 

 

2 I Kolada används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de 
i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg. 
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Mål 4: Orsa är en plats där människor trivs och vill bo  

Mått Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel invånare som anser att kommunen är 

en bra plats att leva och bo på ökar (SCB-

medborgarundersökning) 

  96% 96% 97%  98% 

Andel invånare som är nöjda med 

kommunens verksamheter ökar (SCB-

medborgarundersökning) 

  87% 87% 88% 89% 

 

Mål 5: Orsas befolkning växer 

Mått Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Orsas befolkning ökar  

(SCB- befolkningsstatistik; mäts vid årets slut) 

6911 6898 6918 6960 6980 7000 

 

 

Mål 6: Orsas barn och unga upplever att de är trygga och respekterade i kommunens 

verksamheter. 

Mått Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 2021 Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andelen unga (13–16) som uppger att 

de ibland eller ofta utsätts för 

mobbning, trakasserier eller utfrysning 

minskar (Lupp-enkät) 

  
Tjejer:28,8% 

 

Killar:22,1% 

minskar minskar minskar 

 

Mål 7: Orsas äldre har tillgång till en god äldreomsorg 

Mått Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021** 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel brukare i särskilt boende äldreomsorg 

som anser att de har möjlighet att framföra 

synpunkter ökar*….  

rött 

(34%) 

rött 

(31%) 

 gult gult grönt 

Andel brukare i särskilt boende äldreomsorg 

som anser sig ha möjlighet att påverka tider 

ökar*… 

gult 

(61%) 

rött 

(48%) 

 gult gult grönt 

Andelen brukare i särskilt boende 

äldreomsorg, som anser sig få tillräckligt 

med tid ökar*… 

gult 

(76%) 

Rött 

(68%) 

 gult gult grönt 
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* Resultaten ska öka till grönt till 2024 enligt Koladas klassificeringssystem (rött, gult och grönt) 3 

** Brukarundersökning gjordes ej 2021 inom äldreomsorgen. 

Nyckeltal (äldreomsorg Kolada) 2017 2018 2019 2020 2021** 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn 85 83 80 89  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel  86 93 92 94  

 

Nyckeltal äldreomsorg (ekonomiska) 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (miljoner kronor) 8 3 3 0 6 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (miljoner kronor) -12 -11 -8 -6 -4 

 

I Orsa gör vi saker möjliga. 
Orsaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. För att behålla 

handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens 

ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Digitaliseringen bidrar till effektivare 

processer och ger bättre service till kommuninvånarna. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare 

samhällsutveckling behöver kommunen möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i 

kommunen, men också se till att befintliga kan växa. Infrastrukturen i kommunen behöver möta 

orsaborna, liksom företagens behov, och möjliggöra en hållbar livsstil nu och i framtiden.  

 

Mål 8: Orsa är en attraktiv plats för företag som vill etablera sig och växa  

Mått Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

Mål 

2024 

Orsas plats i svenskt näringslivs ranking om 

lokalt företagsklimat förbättras  

80 83 72 Minst 

50 

minst 

50 

minst 

50 

 

Mål 9: Orsas invånare och företag har tillgång till snabb och säker digital infrastruktur  

Mått Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

Mål 

2024 

Andel hushåll och företag anslutna till 

stadsnätet ökar  

 64% 70% 75% 80% 82% 

 

3 I Kolada används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de 
i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg. 
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Mål 10: Kommunen har en god ekonomisk hushållning  

Mått Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål 

2022 

Mål 

2023 

Mål 

2024 

Kommunens resultat ska under perioden i 

genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av 

skatteintäkterna.  

  6,9% 1,5% 1,5%  1,5% 

Soliditeten inklusive samtliga 

pensionsåtaganden i koncernen skall uppgå 

till minst 20 % år 2025 (planperiodens slut) 

16,8% 21,4% 24,8% Minst 

20% 

Minst 

20% 

Minst 

20% 

Max 2 % avvikelse mellan prognos vid 

delårsbokslut och utfall vid årsbokslut 

 0,4% 0,1% Max 

2% 

Max 

2% 

Max 

2% 

 

Nyckeltal personal 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal årsarbetare 533 529 516 509 519 

Sjukskrivningstal 6,7 6,7 6,3 8,2 7,3 
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Uppdrag 2023 

Utöver de beskrivna målen har nämnderna och utskotten fått ett antal uppdrag från den politiska 

majoriteten. Uppdragen följs upp och redovisas i årsredovisningen. Flera av uppdragen löper under 

flera år och är därmed redan påbörjade. 

Uppdrag Ansvar 

Fortsätta arbetet med Främjande myndighetsutövning; det 

ska vara lätt för företag att göra rätt. 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Digitalisering; utveckla och förbättra digitala tjänster som 

underlättar för kommuninvånarna och skapar en effektivare 

organisation. 

Samtliga nämnder och utskott 

Exploatering av Löva Strand; det planerade naturnära 

bostadsområdet vid Orsasjöns strand. (2021–2023) 

Utskottet för samhälle samt Miljö- 

och byggnadsnämnden.  
Arbeta för att öka integrationen i syfte att minska klyftorna 

och utanförskapet i kommunen. (2022–2024)  

Utskottet för samhälle 

Investeringar för ett grönare och attraktivare centrum. 

(2022–2023)  

Utskottet för samhälle 

Genomföra invånardialog med fokusområde inkludering 

(2023–2025) 

Utskottet för strategi och 

utskottet för samhälle 

 

En handlingsplan med åtgärder som ska prioriteras för ökad 

trafiksäkerhet i kommunen ska tas fram. 

Utskottet för samhälle 

 

  



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Kommunplan 2023 daterad 2022-10-24 

 17 av 43 

Ungas inflytande i kommunen 

Alla ska kunna påverka sitt liv och utvecklingen i sin kommun. Det gäller även Orsas unga. Våren 

20154 antog kommunfullmäktige i Orsa kommun den länsövergripande ungdomspolitiska strategin, 

Dalarna- Sveriges bästa ungdomsregion.  

Strategin har fyra målområden. Det övergripande målområdet handlar om ungas delaktighet och 

inflytande på lokal och regional nivå. Unga i Orsa ska kunna påverka sina egna liv, kommunen de bor 

i och länets utveckling. Övriga mål lägger fokus på hälsa, samhällsplanering, kompetensförsörjning, 

och ett hållbart Dalarna. Dessa tillsammans syftar till att skapa förutsättningar för att barn och unga 

i Orsa ska ha ett bra liv.  

För att nå dessa mål krävs prioriteringar:  

• Kommunen har ett ungdomsperspektiv och beaktar ungas perspektiv i beslut som berör 

dem 

• Kommunen återkopplar till unga under och efter delaktighetsprocesser 

• Kommunen har inflytandeforum för unga på olika nivåer och platser med tydlig koppling till 

beslutsfattare. Det kan exempelvis vara elevråd, unga kommunutvecklare, och andra forum. 

• Kommunen ger alla unga kunskaper om deras rätt att få sina åsikter beaktade i frågor som 

berör dem 

• Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) används för att ta reda på 

hur ungas livssituation ser ut i kommunen, för att följa upp gjorda insatser och som underlag 

för prioriteringar. 

Åtta Unga kommunutvecklare anlitades under sommaren 2022 för att arbeta fram förslag på hur 

Orsa kan bli en bättre plats för unga att leva på. I deras arbete lyfte de problemen med att barn och 

unga allt för ofta utsätts för kränkningar, mobbning och trakasserier i sin vardag och att kommunen 

behöver jobba mer aktivt för att förhindra detta.  Kommunutvecklarnas arbete har resulterat i att ett 

mål på övergripande nivå prioriteras i kommunplanen ”Orsas barn och unga upplever att de är 

trygga och respekterade i kommunens verksamheter” (se mål 6, sid 13) 

 

 

 

 

4 Strategin har reviderats under 2021 
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Verksamheterna 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Mikael Thalin (C) 

1:e vice ordförande: Susann Lindblad (C), 2:e vice ordförande: Magnus Bjurman (S) 

Förvaltningschef: Marie Ehlin, kommunchef 

Grunduppdrag 
Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 

ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens ärenden och ha 

uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Kommunen har i dagsläget en god ekonomi och planerar långsiktigt för att klara av driftskostnader 

och investeringar. Den höga inflationen, höjda pensioner och stigande räntor är dock några av 

utmaningarna kommande år. 

Under Covid-19 pandemin har äldreomsorgen varit dyrare att bedriva och mycket talar om för att 

det kommer vara så även under 2023. Heltid som norm gäller nu i omsorgens verksamheter och det 

kommer vara stort fokus på att få denna omställning från den tidigare deltidsorganisationen 

implementerad på ett kostnadsneutralt sätt. 

Inom verksamhetsområde lärande är fokus det kommande året på att skapa ökad likvärdighet 

mellan kommunens skolor och förskolor. Alla elever oavsett skola ska ha en bra skolgång och 

möjligheter att lyckas. Särskilt fokus ligger precis som 2022 på bättre studiero och höjda matematik- 

och svenska resultat. 

Kommunen har ett gott näringslivsklimat och siktar på att bli ännu bättre på detta område. En 

reviderad näringslivsstrategi gäller för 2023–2026 med kompetensförsörjning och bostadsutveckling 

som prioriterade områden. 

Prioriterade detaljplaner under 2023 är kopplade till bostads- och näringslivsutveckling. Kommunen 

arbetar med detaljplan för Löva Strand med syfte att åstadkomma fler bostäder söder om Orsa. 

Grönklittsgruppen har ett planbesked för en detaljplan och önskar också parallellt arbete med 

planprogram för att utveckla området i stort.   

Arbetet med att bygga ut överföringsledningar till och från Grönklitt kopplade till det kommunala 

VA-nätet är planerad att ske under 2023–2024. 

Ett grönare och attraktivare centrum planeras och genomförs med fokus på Slipstenstorget och 

rondellen vid hotellet. Riktlinjer för skötsel av kommunens mark ska revideras och kommunens 

strategiska markinnehav ses över. En handlingsplan med åtgärder för ökad trafiksäkerhet i 

kommunen ska tas fram. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2022 att anta detaljplanen för det särskilda boendet 

Slipstenen på Storgärdet. Upphandling av entreprenör startar i slutet av 2022. Enligt nuvarande 

prognos ska Slipstenen stå klart för inflyttning under 2027. 
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Från och med 1 januari 2023 har Mora och Orsa inte bara en gemensam miljö- och 

byggnadsförvaltning utan också en gemensam nämnd. Detta ger en förbättrad service genom att 

resurserna används effektivare samtidigt som närhet och tillgänglighet till verksamheterna 

säkerställs i båda kommunerna. 

I Orsa skapar vi med människor, inte för. Det är av stor vikt att allt vårt arbete utförs med 

utgångspunkt från våra kommuninvånare. Kommunens invånardialoger är viktiga redskap för att 

skapa delaktighet. Inför 2023 planeras en stor invånardialog på temat inkludering som involverar 

flera verksamhetsområden och sträcker sig till 2025. 
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Utskottet för strategi 
Ordförande: Mikael Thalin (C) 

1:e vice ordförande: Susanne Lindblad (C), 2:e vice ordförande: Magnus Bjurman (S) 

Verksamhetsansvarig: Marie Ehlin, kommunchef 

Grunduppdrag 
Utskottet har i uppgift att bereda strategiska frågor och ärenden som inte bereds av andra utskott 

inför kommunstyrelsen, till exempel VA-planering, detaljplaner och övergripande frågor som rör alla 

verksamheter. I kommunen finns enheter som utifrån sina olika perspektiv arbetar för effektiv och 

tydlig ledning och styrning av kommunens verksamheter. Det är kommunikationsenheten, 

personalenheten, ekonomienheten, service och utveckling samt beredskap och säkerhet. 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Kommunen har i dagsläget en god ekonomi och en viktig del i den ekonomiska styrningen är att ha 

en långsiktig planering av driftskostnader och investeringar. Ett av kommunens övergripande mål är 

att soliditeten för koncernen inte ska understiga 20%. Den höga inflationen, höjda pensioner och 

stigande räntor är några av utmaningarna kommande år. 

Invånardialoger och delaktighet  

Kommunen vill i visionens anda utveckla dialogen med sina olika målgrupper. Under 2022 har ett 

arbete pågått för att systematisera och förenkla invånardialogarbetet och under 2023 inleds ett 

dialogarbete på temat inkludering som ska pågå i alla verksamheter fram till och med 2025. 

Från och med 2023 kommer unga kommunutvecklare att anställas på årsbasis, och inte bara under 

två sommarveckor som nu. Unga kommunutvecklare är ett sätt att arbeta med ungas perspektiv i 

viktiga processer och beslut som berör unga. Att detta arbete löper årsvis gör det möjligt att ha 

kontinuitet både i dialog och insatser samt i återkopplingen till unga. 

Digitalisering 

Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution, har upphandlats och kommer att 

införas under 2023. Det innebär en ny app för att läsa sammanträdeshandlingar och ett nytt system 

för att skapa, bearbeta och arkivera allmänna handlingar. Utbildningar och andra insatser för att 

implementera systemet har redan påbörjats under nuvarande år och kommer att fortsätta under 

2023. Evolution ersätter det tidigare systemet Public 360. 

Även ett nytt ledningssystem ska implementeras under 2023. Upphandlingen är i sitt slutskede och 

avtal med leverantör tecknas inom kort. Ett ledningssystem är ett verktyg för chefer i arbetet med 

att planera och följa upp sin verksamhet.  

Orsa kommun är med i ett projekt som SKR driver där kommuner får stöd för att mäta och öka sin 

digitala mognad med hjälp av modellen DiMiOS. Syftet med mätningen är att få en bild av 

organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttan av digitaliseringen. Projektet är baserat på 

forskning och evidens och ett flertal dalakommuner deltar. SKR har fått stöd av Svenska ESF-rådet 

för att genomföra projektet. Utöver själva mätningen ingår metodstöd och utbildningsinsatser. 

Arbetet med ett nytt intranät och en bättre digital arbetsplats för kommunens medarbetare 

påbörjas under 2022 och kommer pågå under 2023. Projektet har föregåtts av en förstudie 

tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner. 
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Detaljplaner 

Prioriterade detaljplaner under 2023 är kopplade till bostads- och näringslivsutveckling. Kommunen 

arbetar med detaljplan för Löva Strand med syfte att åstadkomma fler bostäder söder om Orsa. 

Grönklittsgruppen har ett planbesked för en detaljplan och önskar också parallellt arbete med 

planprogram för att utveckla området i stort. I ett privatägt område i Viborg, nära Skeer, kommer 

det att tas fram en detaljplan för fler bostäder. Kommunstyrelsen har möjlighet att göra de 

prioriteringar som behövs under året. 

En eventuell utveckling av Skeer som folkpark kan bli möjlig om kommunen gör investeringar för att 

renovera utescenen med tillhörande loger. Dialog förs med ett produktionsbolag som är 

intresserade av att bedriva evenemang. 

Beredskap och säkerhet  

Regeringen föreslår lagstadgat ansvar för kommunerna att arbeta brottsförebyggande. Förslaget är 

att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2023. Utredningen föreslår att kommunerna ersätts genom 

en höjning av anslaget för kommunalekonomisk utjämning för att ges möjlighet att uppfylla lagens 

krav.  

Ny överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar kommer under 2023. Planering för 

utökade arbetsuppgifter och utökat statligt bidrag finns kopplat till detta. 

Det ska även tas fram risk- och sårbarhetsanalys, övergripande krisledningsplan och styrdokument   

krisberedskap- och civilt försvar för mandatperioden.  

Lokalförsörjning  

Kommunen jobbar kontinuerligt med lokalförsörjning via lokalförsörjningsplanen. Fokus är att få 

balans mellan tillgänglig lokalyta och de behov som finns. En lokalöversyn pågår och olika scenarier 

prövas för att effektivisera lokalutnyttjandet. Kommunen har i dagsläget större lokalyta än vad som 

krävs och detta måste åtgärdas. Prioriterade områden för ny- om- och tillbyggnad är Trimsarvets 

förskola, nytt SÄBO (Slipstenen), Lillåhems kök, Digerbergets kök, Orsaskolans slöjd och 

hemkunskap  

Kostpolicy  

En ny Kostpolicy tas fram för mandatperioden 2023–2026. Kostpolicyn är ett styrande dokument för 

att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i den offentliga verksamheten. 

Effektiv organisation med god arbetsmiljö  

Under 2023 fortsätter arbetet med att få fler att arbeta mer. I mars 2022 införde kommunen ”Heltid 

som norm” inom omsorgens verksamheter och inom kostenheten, vilket innebär att alla inom 

kommunals avtalsområde erhöll heltidstjänster med möjlighet att söka partiell tjänstledighet på 15 

eller 25 procent. Under året kommer arbetet med att implementera ”Heltid som norm” även inom 

övriga verksamheter inom kommunals avtalsområde att förberedas. En utvärdering genomförs 

under 2023 i syfte att hitta det mest optimala sättet att arbeta på. Det är viktigt att ha med 

arbetsmiljöaspekten i utvärderingen då ökad arbetsbelastning kan innebära risk för fler 

sjukskrivningar. 

Arbetet med Medarbetarskap i kommunen fortsätter. En medarbetarundersökning genomförs i 

slutet av 2022 och under våren 2023 kommer verksamheterna att arbeta med de 

förbättringsområden som framkommer i enkäten. Orsa kommuns arbetsgivarvarumärke ska 

utvecklas. Bland annat ska informationen om kommunen som arbetsgivare utökas och förbättras på 

Orsa.se och kommunens deltagande i sociala medier, såsom LindkedIn utökas. 
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Utskottet för lärande 
Ordförande: Susann Lindblad (C) 

Vice ordförande: Gunilla Elings-Friberg (S) 

Verksamhetsansvarig: Christine Alexandersson, skolchef 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområde Lärande har i uppdrag att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla elever 

ska lyckas. Verksamhetsområdet omfattar grundskola, fritidshem, förskola och musikskola. De tre 

första områdena regleras av statlig styrning i form av skollag och läroplaner för de olika 

skolformerna. Tillsynsmyndighet för verksamheten är den statliga myndigheten Skolinspektionen. 

Kommunen har fyra grundskolor, tre f-6 skolor och en 7–9 skola. Kommunen har också sex förskolor 

varav en är tillfällig. Det finns två fristående förskolor, där kommunen har tillsynsansvar, samt en 

fristående skola (f-6).  

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Fokus det kommande året är skapa ökad likvärdighet mellan kommunens skolor och förskolor. Alla 

elever oavsett skola ska ha en bra skolgång och möjligheter att lyckas.  Arbetet i ledningsgruppen 

för lärande kommer även 2023 att präglas av arbete för att öka likvärdigheten och aktiviteter 

kopplat till detta mål. 

Orsas skolor och förskolor är i behov av renoveringar och anpassningar för att kunna erbjuda elever 

och personal en god pedagogisk miljö. Utbyggnaden av Trimsarvets förskola är prioriterad och 

beräknas vara klar 2024. 

Hösten 2022 genomfördes en intern omorganisation inom lärande. Syftet med omorganisationen 

var främst att möjliggöra tillsättandet av en utvecklingsledare med fokus på att utveckla och 

förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Lärande kommer under 2023 att fördjupa, utveckla och 

analysera kvalitetsarbetet i grundskolorna. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att 

kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Ett tydligt och långsiktigt kvalitetsarbete 

bidrar också till att huvudmannens kompensatoriska uppdrag tydliggörs och riktade insatser får ett 

bättre utfall.  

Elevhälsan fortsätter tillsammans med rektorerna en utbildning hos specialpedagogiska 

skolmyndigheten ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig 

utbildning”. Där åtgärder kring hälsofrämjande och förebyggande åtgärder är i fokus.  

Arbete med att skapa en tryggare miljö för eleverna fortsätter. Arbetet med hälsofrämjande 

förebyggande åtgärder kring nolltolerans mot kränkningar fortsätter ute på samtliga verksamheter. 

Bland annat utbildas samtlig personal i grundskolan i arbetet kring kränkningar. På högstadiet 

fortsätter att arbetet med det våldsförebyggande MVP.  På mellanstadiet implementeras 22/23 ett 

liknande arbetssätt som heter Agera tillsammans. På förskolan pågår arbetet ”Liten och trygg”.  

Nya kursplaner gällande grundskolan trädde i kraft hösten 2022. Ämnets syfte och centrala innehåll 

har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna 

skriver omdömen och sätter betyg. Det förväntas leda till högre kvalitet och likvärdighet i 

undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg.   
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Utskottet för omsorg 
Ordförande: Håkan Yngström (C) 

Vice ordförande. Hans-Göran Olsson (S) 

Verksamhetsansvarig: Jesper Karlsson, omsorgschef 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområde Omsorg ansvarar för och genomför delar av det som brukar beskrivas som det 

sociala skyddsnätet. Här ges vård, stöd och omsorg till äldre eller de som har någon form av 

funktionsvariation. 

Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och 

självständigt liv. Stöd och hjälp till barn, ungdomar, familjer och vuxna kan även erhållas via individ- 

och familjeomsorgen. 

Verksamheten är lagstyrd, det stöd och den omsorg som ges har den enskilde rätt till efter att ett 

myndighetsbeslut fattats i enlighet med den lagstiftningen – huvudsakligen socialtjänstlagen (SoL), 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Pandemin är inte över än och de långsiktiga effekterna av covid-19 är fortfarande svåra att förutse. 

Det kan dock konstateras att äldreomsorgen varit dyrare att bedriva sedan pandemin bröt ut. 

Vården och omsorgen har krävt mer personella och materiella resurser. Mycket talar för att det 

kommer vara så även under 2023. 

Heltid som norm gäller nu i verksamheterna och det kommer vara stort fokus på att få denna 

omställning från den tidigare deltidsorganisationen implementerad på ett kostnadsneutralt sätt. 

Satsningen på utbildning av våra egna medarbetare fortsätter även under 2023. En tredje kull 

medarbetare deltar i den särskilda utbildning som delvis genomförs på arbetstid och leder till 

examen som undersköterska. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt prioriterat. Här är det viktigt att vara konsekvent och 

uthållig då man vill åstadkomma genomgripande och beständig förändring. Verksamheten arbetar 

precis som tidigare i enlighet med årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Bygget av äldreboendet Slipstenen är ett stort och viktigt projekt. Enligt nuvarande prognos ska 

Slipstenen stå klart för inflyttning under 2027. För att gå i mål med det kommer det naturligtvis 

krävas förberedelser och arbete med projektet även under 2023.  
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Utskottet för Samhälle 
Ordförande.: Mikael Thalin (C) 

Vice ordförande.: Magnus Bjurman (S) 

Verksamhetsansvarig: Birgitta Bogren, samhällschef 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområdet Samhälle arbetar med frågor som samhällsutveckling och omfattar enheterna 

Kultur och Fritid, Arbetsmarknad och Integration, Infrastruktur och Näringsliv. 

Lagar som styr verksamhetsområdet är bland annat plan- och bygglagen, väglagen samt 

bibliotekslagen. 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Under 2022 har näringslivsstrategin reviderats. Den gäller för 2023–2026 och har 

kompetensförsörjning och bostadsutveckling som prioriterade områden. Ett kompetensråd har 

bildats för Mora, Orsa och Älvdalen för att samordna arbetet. 

I det kommunägda bolaget Visit Dalarna AB har Strategi 2030 beslutats och en lokal handlingsplan 

för besöksnäringen är framtagen i samverkan mellan Orsas besöksnäringsgrupp Visit Orsa, 

Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna, Orsa Besparingsskog och Grönklittsgruppen. Handlingsplanen 

finns med i näringslivsstrategin. 

Utskottet för Samhälle tar beslut om hur de statliga projektpengarna för att stärka företagsklimatet 

ska användas. Medlen är beslutade för 2022–2024 och villkorade till specifika aktiviteter.  En ny 

serviceplan upprättas i samverkan med Region Dalarna och Tillväxtverket. 

En bostadsförsörjningsplan är beslutad med prioriterade områden. Markanvisning kan bli aktuellt 

för exploatörer och enskilda tomter lämnas till mäklare. Andra stora projekt är ny vägsträckning av 

E45 Vattnäs – Trunna, upprustning av Sandhedsbron och utredning av Stordammen och Lillån.  

Stadsnätet förtätar för ökad anslutningsgrad och förstärker säkerhetsarbete. Ett grönare och 

attraktivare centrum planeras och genomförs med fokus på Slipstenstorget och rondellen vid 

hotellet. Riktlinjer för skötsel av kommunens mark ska revideras och kommunens strategiska 

markinnehav ses över. En handlingsplan med åtgärder för ökad trafiksäkerhet i kommunen ska tas 

fram. 

En kulturplan ska tas fram tillsammans med föreningar och andra aktörer för att prioritera områden 

och insatser. Biblioteket arbetar med implementationen av Dalabiblioteken, utvecklar 

programverksamheten, stärker läsfrämjande och utvecklar den digitala tillgängligheten för 

besökarna. Friluftslivet i kommunen fortsätter att utvecklas med bland annat leder, slogbodar och 

skidspår. En förstudie om utvecklingsmöjligheter för Tallheds flygfält ska göras. 

Arbetsmarknad och Integration fortsätter utveckla processen ATA (Alla till Arbete). Deltagarna 

erbjuds olika arbetsspår för att skapa förutsättningar att komma vidare till praktik, anställning eller 

studier. Uppdraget Ökad Integration samordnas internt och externt. Olika aktiviteter erbjuds 

exempelvis i samarbete med föreningar. 
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Mora Orsa Miljö- och byggnadsnämnd  
Ordförande: 

Vice ordförande:  

Förvaltningschef: Lena Bergman, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Grunduppdrag 
Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd i samverkan Mora/ Orsa och fullgör de 

uppgifter som inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, inom byggnadsväsendet och 

byggnadsverksamheten enligt plan och bygglagen (PBL). Undantaget är översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser vilket är kommunstyrelsens ansvar. 

Nämnden ansvarar också för bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor, geografiska 

informationssystem (GIS), belägenhetsadresser och lägenhetsnummer, miljö- och 

hälsoskyddsområdet, energi- och klimatrådgivning, naturvård och kalkningsverksamheten för de 

samverkande kommunerna. Nämnden fullgör även kommunens uppgift och ska besluta i 

myndighetsärenden (tillsyn och tillstånd) enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, 

lag om handel med vissa receptfria läkemedel, och därtill hörande regelverk samt vara remissinstans 

till spelinspektionen 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 

Arbetet med att forma en gemensam förvaltning och nämnd fortsätter och är uppdelat i olika block 

som arbetas igenom allteftersom utifrån genomförd nulägesanalys. Nämndens ledamöter utbildas i 

det nya tillsynsområde alkohol och tobak. Stödet kring de administrativa processerna kopplat till 

miljö, bygg och plan samlas i ett gemensamt team som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att 

fortsätta förbättra processerna. 

Nämndens verksamhet är lagstyrd och nya lagar och förändringar kan få stora konsekvenser på 

både arbetssätt och ärendeingång. Några förändringar är redan beslutade såsom 

efterhandsdebitering för nya verksamheter 2023. Detta ska i sin tur kopplas till den nya 

riskklassningsmodellen. Förslag på förenklat regelverk kopplat till Plan- och bygglagen är på gång, 

men i dagsläget är det oklart när detta ärende går upp för beslut. 

För att förbättra och effektivisera tjänster för våra medborgare har ett nytt ärendehanteringssystem 

för bygglov med integrerade e- tjänster införts. Detta system innebär även en smidigare 

debiterings-och faktureringsprocess med mindre pappershantering och stor tidsbesparing. Nästa 

steg är att införa motsvarande arbetssätt för samtliga miljöärenden. Under kommande två år har 

nämnden beviljats digitaliseringsmedel för att digitalisera (skanna) bygglovsakter där ambitionen 

bland annat är att tillgängliggöra ritningar. Även om mycket fokus läggs på digitalisering är det 

fortsatt viktigt att även fortsatt att ge möjlighet att möta handläggare fysiskt 

Det har varit ett väldigt tryck på samtliga enheter när många vill bygga men nu ses en markant 

avmattning i inkommande ärenden och det är svårt att bedöma långsiktiga effekter. Utbyte av 

kartbutiken planeras också under året då den inte längre uppfyller nu gällande systemkrav.  
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Gemensam gymnasienämnd 
Ordförande: Maria Eriksson (C), Älvdalens kommun  

1:e vice ordförande: Johan Hed (C), Mora kommun, 2:e vice ordförande: Lim Eva-Lena Segerstedt (C) 

Förvaltningschef: Lena Rowa, gymnasiechef  

Grunduppdrag 
Tre kommuner samverkar i den gemensamma gymnasienämnden – Mora, Orsa och Älvdalen. Mora 

är värdkommun. Syfte med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa 

kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar.  

Mora gymnasium erbjuder sex högskoleförberedande program och åtta yrkesprogram och även 

idrottsutbildningar inom ett flertal idrotter. Mora gymnasium bedriver också lärlingsutbildning, fyra 

introduktionsprogram, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 

vuxenutbildning, yrkeshögskola, särvux, SFI och hjälp till distansstudier för elever som läser på 

högskolor via Mora högskolecentrum. Totalt har Mora gymnasium cirka 1000 gymnasielever och 

cirka 500 elever inom vuxenutbildningen.  

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Unga från Mora, Orsa och Älvdalen har fortfarande i hög utsträckning Mora gymnasium som sitt 

förstahandsval när det gäller gymnasiestudier och idrottsutbildningarna är fortsatt populära med 

sökanden från hela landet.   

Elevantalet ser ut öka de kommande åren, och med det ställs krav på utökade lokaler, likväl som det 

är av stor vikt att befintliga lokaler renoveras och anpassas för dagens och framtidens pedagogik.   

Från 2023 gäller nya bestämmelser för yrkesprogrammen som innebär att alla elever ska ha de 

kurser som krävs för grundläggande behörighet i sin programstruktur och elevernas garanterade 

undervisningstid utökas.   

En ökning av elever från grundskolan som har en relativt lång väg för att bli behöriga till ett 

nationellt program kan ses. Det är därför av stor vikt att introduktionsprogrammen (IM) erbjuder ett 

relevant utbud och då framför allt inom yrkesprogrammen. Mora gymnasium har få lediga platser på 

nationella programmen för elever på IM. Under detta och nästa läsår behöver en ny organisation 

byggas för att kunna ge ett relevant utbud för IM-eleverna.   

I de enkätundersökningar som genomförts på skolan ser vi att fler elever mår psykiskt dåligt. Utifrån 

resultatet görs en satsning på ökat antal kuratorer på förvaltningen för att kunna arbeta mer 

förebyggande. Det hälsofrämjande arbetet ”Dans för hälsa” fortsätter under läsåret.  

Vuxenutbildningen ska under 2023 fortsätta verka för god samverkan med kommuner, företag och 

näringsliv kring kompetensförsörjning via vuxenutbildning. 
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Gemensam nämnd för Social Myndighetsutövning 
Ordförande: Anette Eriksson (S), Älvdalens kommun  

Verksamhetschef: Pär Widegren, t.f. Myndighetschef, Norra Dalarnas myndighetsservice 

Grunduppdrag 
Tre kommuner samverkar kring den gemensamma nämnden för Social Myndighetsutövning - Mora, 

Orsa och Älvdalen. Mora är värdkommun. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning gällande 

äldreomsorg, funktionsvariationer, familjerätt samt för systemadministratörer.  

I verksamheten för äldre och de med funktionsvariationer regleras verksamheten främst av 

socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De personer 

i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner som uppfattar sig ha ett behov av stöd har rätt att få sin 

ansökan om bistånd/stöd prövad. Prövningen sker genom en formaliserad process, där 

myndighetsutövaren står för bedömningen av hjälpbehovet samt beslutar om lämplig insats, 

alternativt helt eller delvis avslår ansökan. Därefter är det respektive kommuns socialförvaltning 

som ansvarar för att verkställa det bistånd som har beviljats. 

För familjerätten regleras verksamheten främst av föräldrabalken (FB) och SoL. Familjerätten 

handlägger ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge samt faderskap och adoption. Flertalet 

av dessa beslutas av allmän domstol där familjerätten lämnat yttranden/upplysningar/utredningar, i 

vissa frågor kan nämnden själv bestämma. En annan viktig del av familjerättens verksamhet är en 

rådgivande verksamhet, frivilliga samarbetssamtal. 

Systemadministratörerna är ansvariga för verksamhetssystemen för handläggning och 

verkställighet inom ovan nämnda områden samt inom kommunernas Individ- och familjeomsorg. 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Under 2022 hösten/vintern införs externa e-tjänster för ansökan och orosanmälan inom såväl SoL 

som LSS, där medborgarna kan ansöka eller lämna orosanmälan digitalt.  

Inom LSS finns en kommande lagförändring från och med 2023 som kan komma att medföra en 

ökad ärendemängd inom personlig assistans. Även inom området äldreomsorg kan ärendemängden 

de närmaste åren förväntas öka på grund av en större andel äldre i befolkningen. 

Arbetsmetoden individens behov i centrum (IBIC) infördes 2018 och implementerades 2021 i de tre 

kommunerna, men utvecklingsarbetet i form av handledning och framtagande av rutiner för 

systematisk uppföljning kommer fortsätta under 2023. 

Verksamheten har infört taligenkänning (dikteringsverktyg för att underlätta dokumentation) brett 

inom verksamheten och handläggarna beskriver vinster i såväl tidsåtgång som fysisk arbetsmiljö 

och kommer att fortsätta använda taligenkänningen under 2023.  
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Gemensam servicenämnd för Löneadministration 
Ordförande: Mikael Thalin (C), Orsa kommun 

Förvaltningschef: Jennie Mörk, Lönechef 

Grunduppdrag 
Tre kommuner samverkar kring den gemensamma servicenämnden för Löneadministration - Mora, 

Orsa och Älvdalen. Älvdalen är värdkommun. Nämndens verksamhet genomförs av Norra Dalarnas 

Löneservice och är en gemensam enhet för löneadministration i kommunerna Älvdalen, Orsa och 

Mora.  

Norra Dalarnas Löneservice hanterar även löner åt de kommunala bolagen Morastrand AB, Nodava 

AB, Orsa Lokaler AB, Orsabostäder AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och ägarbolag till dessa bolag 

samt Brandkåren Norra Dalarna. Totalt 14 organisationer.  

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom det löneadministrativa området. Förutom 

handläggning av löner består en stor del av verksamhetens arbete av support och utveckling av 

systemstöd inom löne- och personalområdet. 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Enheten är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form av 

producerade lönespecifikationer per kommun och genom månadsavgifter från de kommunala 

bolagen och kommunalförbundet. 

Den digitala utveckling och komplexiteten inom löneområdet ställer allt högre krav på vilken 

kompetens som behövs inom enheten. Löneservice är på god väg med att stärka kompetensen 

inom områden som systemunderhåll och systemfunktioner, samt att utbilda slutanvändare. 

Det behövs även mer och regelbunden utbildning på olika nivåer för verksamheten; 

grundutbildning, fortsättning- och fördjupningsmöjligheter. Första delen av utbildningspaketet för 

Löneportalen är landsatt. För 2023 är målet att även del två och tre ska vara införda. 

Utveckling och förbättring av funktioner är ett ständigt pågående arbete. Prioriterade mål under 

närmaste åren är; digitalisering av anställningsprocessen, flytta kvarvarande delar i systemen från 

klient till webbmiljö, förbättringar av schemahantering, mobilanpassat gränssnitt, fler digitala 

möjligheter till lönerapportering och automatisering av manuella, återkommande och regelmässiga 

processer. 
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Gemensam Servicenämnd IT  
Ordförande: Peter Egardt (S), Älvdalens kommun  

Förvaltningschef: Matthias Grahn, IT-chef  

Grunduppdrag 
Tre kommuner samverkar kring den gemensamma servicenämnden för IT - Mora, Orsa och 

Älvdalen. Mora är värdkommun.  

Den gemensamma partsavsikten avser samverkan kring gemensamma IT-resurser inom strategisk 

utveckling, projekt, objektförvaltning, samt drift och IT-säkerhet.  

Nämnden ska genom samordning av verksamheter optimera den ekonomiska effektiviteten, 

säkerställa kompetensförsörjningen, och verka för kvalitetsförbättringar. Nämnden ansvarar för och 

ska ge ett effektivt IT-stöd till de samverkande kommunernas verksamheter. Stödet till 

kommunerna tillhandahålls i form av tjänster. 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Behovet av IT, digitalisering och tillhörande tjänster är fortsatt stort och kommer så att vara. Idag 

finns i stort sett den IT-utrustning som behövs ute i verksamheterna och nu blir fokus på vad som 

kan göras med de digitala systemen och tjänsterna. 

Viktiga utvecklingsarbeten under 2022–2024 är att IT-enheten ställer om organisationen så att rätt 

resurser och kompetens finns för att kunna möta digitaliseringens krav. De tekniska plattformarna 

måste vara säkra och uppdaterade med de tjänster som krävs för att kunna ha en bra digital process. 

Exempel på sådana tjänster är betalningstjänster, identitets- och signeringstjänster. IT-driften 

behöver standardiseras och konsolideras mycket hårdare för att kunna upprätthålla en stabil och 

säker drift till en rimlig kostnad. 

Händelser som kommer att ha betydande påverkan på verksamheterna är: 

• Säkerhet; i och med det som sker i vår omvärld med ständiga it-attacker och hot som påföljd 

så har säkerhetshöjande åtgärder blivit än mer aktuella. Med digitalisering så ökar 

behovet/kravet på informationssäkerhet och därmed IT-säkerhet och en god infrastruktur.  

• Medborgarnas krav på e-tjänster. 

• Arbetsgivarens behov av att effektivisera med hjälp av digitalisering för att kunna möta de 

demografiska utmaningarna. 

Kostnadsutvecklingen inom digitaliseringen kommer att vara svår att påverka. Det ställs höga krav 

på verksamheterna att de ska digitalisera vilket i sin tur påverkar IT-enheten. I vilken takt 

digitaliseringen utvecklas i kommunerna samt hur IT-enheten och kommunerna kan tillsätta 

resurser och rätt kompetens för att kunna möta detta är svårt att förutse. Den nuvarande 

finansieringsmodellen för digitalisering behöver ses över, eftersom den riskerar att vara ett hinder i 

den naturliga och allt snabbare utvecklingen av digitalisering. 

  



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Kommunplan 2023 daterad 2022-10-24 

 30 av 43 

Orsa vatten och avfall AB (kommunalt bolag) 
Ordförande: Leif Dahlfors (C) 

Vice ordförande: Olof Herko (S) 

VD: Marilou Hamilton Levin 

Grunduppdrag 
Orsa Vatten och Avfall är huvudman för de allmänna Vatten och Avlopps (VA) -anläggningar i Orsa 

kommun. Bolaget äger även återvinningscentral samt avfallsanläggningar. Bolaget ägs till 100 

procent av Orsa kommun. Driften och administrationen av VA- och avfallsverksamheten hanteras av 

NODAVA AB. 

NODAVA AB ägs gemensamt av Orsa vatten och avfall AB, Moravatten AB och Älvdalen vatten och 

avfall AB och ansvarar för verksamhetsdriften inom vatten- och avfallsområdet inom de tre 

kommunerna. NODAVA AB har sitt huvudsäte i Orsa kommun.  

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Investeringsbehovet för 2023–2026 bedöms uppgå till ca 198 MSEK varav det mesta är VA-

investeringar. Generellt finansieras investeringarna genom lån. Arbetet med att bygga ut 

överföringsledningar till och från Grönklitt är planerad att ske under 2023–2024. Andra stora projekt 

är ett resultat av kommunens VA-plan och utbyggnadsplan. De stora VA-anläggningarna kommer 

att förses med reservkraft eller ha möjlighet att installera mobil reservkraft. Investeringarna innebär 

behov av att justera VA-avgifter för att bland annat täcka för kapitalkostnader. En grov 

uppskattning visar på ett behov av en årlig höjning av VA-avgifter på mellan 7–10 procent under 

2023–2026. 

Begreppet hushållsavfall har ersatts med begreppet kommunalt avfall i lagstiftningen. Utöver 

ansvaret för kommunalt avfall specificerar lagstiftningen därutöver vissa avfallsslag som avfall under 

kommunalt ansvar. Från och med 2023 kommer allt bygg- och rivningsavfall som uppstår då en 

fastighetsägare som privatperson bygger och river själv utgöra exempel på avfall som kommunen i 

sin helhet måste omhänderta. Kravet skiljer sig från nuvarande lagstiftning, som innebär att 

kommunen enbart har ansvar för smärre mängder bygg- och rivningsavfall. 

 

 

  



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Kommunplan 2023 daterad 2022-10-24 

 31 av 43 

Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB (kommunala bolag) 
Ordförande: Bernt Westerhagen (C) 

Vice ordförande: Hans Lans (S) 

VD: Roland Fållby 

Grunduppdrag 
Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB ska erbjuda attraktiva, trygga och livskraftiga miljöer för 

människor som vill bo och / eller verka i Orsa kommun nu och i framtiden. Bolagen ägs till 100 

procent av Orsa kommun. Bolagen har egna organisationer inom fastighetsskötsel, lokalvård och 

köper administrativa tjänster mellan bolagen. 

I nuläget har Orsabostäder cirka 2 000 boende i 759 bostäder samt 27 affärs- och kontorslokaler i sitt 

bestånd. Orsa Lokaler förvaltar lokaler där kommunen driver sin verksamhet; exempelvis skolor, 

förskolor, biblioteket, kulturhuset, gamla brandstationen, kommunhuset, Lillåhem, brandstationen 

och folkparken SKEER. Orsa Lokaler äger och förvaltar en industrifastighet på Borns 

industriområde, där ett tjugotal hyresgäster driver olika verksamheter samt företagarhuset 

Dalagatan 1 där företagare kan hyra kontorsytor i olika omfattning. 

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2023 
Orsabostäder har ett eftersatt underhåll som måste tas omhand på ett effektivt och ekonomiskt 

sätt. En prioriteringsordning gällande byggnader och åtgärder finns därför i underhållsplanen.  

Bolaget utför NKI mätningar vartannat år för att få reda på hur våra hyresgäster trivs och vad man 

önskar utveckla i bostadsområdena. 2023 utförs nästa NKI mätning som ligger som en del i vårt 

långsiktiga budgetarbete. Utöver detta behöver bolaget fortsätta arbetet med de besparingar på 3 

000 tkr som beslutades inför 2021. 

Kommunen har som mål att öka inflyttningen och bolaget kommer under 2023 se över om det går 

att utveckla en kontor/affärsbyggnad i centralt läge till lägenheter. 

För att möta krav och lagändringar på digital tillgänglighet och öka servicen till kunderna ser bolaget 

kontinuerligt över sina digitala plattformar och utökar sina digitala tjänster. 

Orsa Lokaler har flera beställningar från kommunens verksamheter på olika om-, till- och 

nybyggnader. Projekten nybyggnad SÄBO (Slipstenen) och tillbyggnad FSK Trimsarvet pågår och 

kommer intensifieras under 2023 och projektet ombyggnation kök, Lillåhem påbörjas under 2023.  

Kommunens lokalförsörjningsplan ligger som grund för hur bolaget ska prioritera sina 

underhållsåtgärder och energiprojekt som till exempel solcellsanläggningar samt hur 

fastighetsportföljen ska formas långsiktigt. 

Bolagen är idag organiserade för att klara av den dagliga driften inom förvaltning och vara 

byggherrar för beställda och egna projekt inom renovering, tillbyggnad samt nyproduktion. Bostad- 

och lokalförsörjningsplanerna kommer också att vara ett verktyg för bolagens 

organisationsstrukturer i framtiden. I bolagens affärsplan finns fler kortsiktiga mål för 2023 som är 

prioriterade men inte specificerade i detta dokument. 
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Övriga nämnder och verksamheter 

Brandkåren i norra Dalarna - kommunalförbund 
Brandkåren Norra Dalarna bedriver verksamhet till skydd mot olyckor i de fem 

medlemskommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Brandkåren Norra Dalarna 

bedrivs genom ett kommunalförbund. 

Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt att skapa 

goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället 

Kommunalförbundet ska också vara en aktiv part i kommunernas samlade arbete och samordning 

för skydd mot oönskade händelse och samhällsstörningar. 

Överförmyndare i samverkan 
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och 

utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarens uppgifter framgår av 

lagar i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Överförmyndaren står under tillsyn av 

länsstyrelsen. 

Orsa kommun samverkar med kommunerna Mora, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksand kring 

överförmyndarfrågor. Det gemensamma överförmyndarkansliet har sitt säte i Mora. 

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna har till uppdrag att på ett enhetligt och rättssäkert sätt 

driva och utveckla verksamheten. 

Språktolknämnden i Dalarna 
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 

Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, 

Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun och 

Säters kommun. 

Den gemensamma nämnden möjliggör ett långsiktigt arbete där god kvalitet på 

språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar blir lättare att bibehålla. Borlänge kommun 

är värdkommun för språktolknämnden i Dalarna 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
I hjälpmedelsnämnden ingår Region Dalarna och länets 15 kommuner. Regionen är värdkommun 

och hjälpmedelsnämnden ingår i dess organisation. 

Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterial till de 

personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar. Nämnden ska också erbjuda 

tjänster inom bland annat behandling, förflyttning, kommunikation, kontinens och personlig 

medicinsk behandling. 
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Valnämnd 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för att genomföra allmänna val till riksdagen, 

landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet, samt för folkomröstningar som 

riksdagen eller kommunfullmäktige beslutat om. 
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Budget 2023 och plan 2024–2026 

Sammanfattning av kommunens ekonomichef 
Den osäkerhet som idag råder med hög inflation, höjda pensioner och stigande räntor ger en stor 

osäkerhet till budgeten trots de till synes stora budgetökningarna mellan utfall 2021 och budget 

2023. De ökade skatteintäkter räcker inte för att fullt ut täcka de ökade kostnaderna till följd av 

högre pensioner och löneökningar.  

De förändringar som skett efter kommunstyrelsens beslut om ekonomiska ramar 2022-06-20 är:  

• En ny skatteprognos kom den 25 augusti. Den visar att de totala skatteintäkterna för Orsa 

kommun beräknas bli 2,7 mkr högre än prognosen i april. Den 20 oktober kom ytterligare en 

skatteprognos, den visar en försämring av skatteintäkterna med 1,3 mkr jämfört med 

augustiprognosen. 

• En ny pensionsprognos har kommit som visar på stora kostnadsökningar för 2023 men även 

för 2024. Kostnadsökningen 2023 beräknas bli 4,1 mkr högre jämfört med beräkningen i 

april. Anledningen till ökningen är inflationen och med den stigande prisbasbelopp vilket i 

sin tur ger högre pensioner. 

• Inflationen har fortsatt att stiga under sommaren och uppgick i augusti till 9%. Några av 

kostnaderna som drar upp inflationen är energi, drivmedel och livsmedel. 

• Investeringar, vilka bland annat påverkar avskrivningarna, eventuella räntekostnader och 

likviditeten, har skjutits framåt i tiden.   

Budgeterat resultat uppgår till 1,3 % av skatteintäkterna. Det är viktigt att kommunen genererar ett 

överskott bland annat med tanke på de stora investeringar som planeras vilka kräver en god 

likviditet för att hålla nere lånebehovet och klara det höjda ränteläget.  

Enligt plan för 2024–2026 så kommer kommunens resultat för perioden inte uppgå till 1,5% av 

skatteintäkterna, men över tid kommer målet att nås. En osäkerhetsfaktor i planen för 2024–2026 

är ränteutvecklingen som påverkar budgeten då kommunen kommer att behöva låna för att 

finansiera planerade investeringar. 

Jämfört med tidigare budgetar, redovisas Gymnasiet på en egen rad och inte som tidigare under 

Lärande. Miljö- och Byggnadsnämnden är från och med 2023 en nämnd vilket gör att siffrorna nu är 

sammanslagna. 

I delårsbokslutet 2022-08-31 prognostiserar nämnderna ett samlat överskott om 8 mkr där samtliga 

nämnder, förutom Omsorgen, räknar med ett överskott jämfört med budget.  
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Läsanvisningar och förklaringar till ekonomiska tabeller och grafer 
1.1 Ramar 2023 

Här visas budget 2022 efter att nämnderna kompenserats med samtliga löneökningar under 2022 

samt den ram för 2023 som föreslogs och beslutades i Strategiutskottet 11 oktober 2022.  

I siffrorna har hänsyn tagits till de äskanden som inkommit efter Kommunstyrelsens beslut i samband 

med höstens budgetarbete vilket gör att budgetarna har förändrats men totalt för kommunen inom 

av Kommunstyrelsen fastställd ram. 

Här framgår också budgeterat och prognostiserat resultat i förhållande till skatteintäkterna. 

1.2 Budget 2023 och plan 2024–2026 

Här sammanfattas resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen för budget 2023 

men även planen för 2024–2026. Budget 2023 och plan till och med 2026 beräknas utifrån ett 

antagande om 6 918 invånare. 

Hänsyn har tagits till de nya skatte- och pensionsprognoserna som kommit i oktober och augusti, 

prognoserna har påverkat såväl budget 2023 som planerna för 2024–2026.  

1.3 Investeringar inför 2023 och plan 2024–2026 

Här sammanfattas kommunens planerade investeringar och avyttringar per verksamhet för åren 

2023–2026. Den stora förändringen i investeringsplanen är att det särskilda äldreboendet (SÄBO) nu 

budgeteras i kommunens regi och inte som tidigare hos Orsa Lokaler AB. Denna förändring har gjorts 

utifrån att det ger en ekonomiskt mer fördelaktig lösning för kommunkoncernen att lägga 

investeringen direkt under kommunen med hänsyn tagen till gällande moms- och skatteregler. 

1.4 Soliditet kommun och koncern 

Diagrammet visar soliditeten i kommunen och koncernen både med och utan hänsyn till den 

ansvarsförbindelse för pensioner som ligger utanför bokföringen. Det är viktigt att se soliditeten ur 

ett koncernperspektiv, särskilt i samband med att stora investeringar som beskrivits ovan flyttas 

mellan moderbolag och dotterbolag. När man flyttar investeringsbeslut så blir koncernsoliditeten ett 

mer neutralt nyckeltal. 

Målet för kommunkoncernens är att ”Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden i koncernen 

skall uppgå till minst 20 % år 2025 (planperiodens slut). Under perioden fram till dess kan den 

tillfälligt få sjunka under detta mått på grund av stora investeringar. 

1.5 Driftbudget 2023 

Driftsbudget 2023 utgår från 2022 års budget (efter kompensation för löneökningar) och ger en 

detaljerad information om respektive nämnds budget då den visar ramarna uppdelade på 

verksamhets- eller ansvarsnivå. Här framgår även jämförelse mellan budget 2022 och utfall 2021 

samt skillnaden mellan budget 2023 och budgeten 2022.  

Jämfört med budget 2022 föreslås en ökning av budgetramarna med 22,5 Mkr och jämfört med 

utfallet 2021 är höjningen 44,9 Mkr till budget 2023. 
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1.1 Ramar 2023  

Ramar förslag  
Budget 2022,  

efter kompensation 

löneökning 

Förändring,  

ökning tkr jfr BU22 

efter 

kompensation 

löneökning 

Ram 2023, 

 förslag 

Ökning i %, jfr  

BU2022 
Hänsyn prognos cirkulär 2022 37 

efter strategiutskottet 22-10-11 

Kommunfullmäktige 2 803 -220 2 583 -7,8% 

 KS, kommunchef och stab 34 572 -2 671 31 901 -7,7% 

 Utskott för Strategi 21 480 226 21 705 1,0% 

 Utskott för Samhälle 47 259 2 393 49 652 5,1% 

 Utskott för Lärande 132 507 2 575 135 082 1,9% 

 Utskott för Omsorg 168 372 4 304 172 676 2,6% 

Gymnasienämnden 41 000 102 41 102 0,2% 

 445 190 6 929 452 118 1,6% 

Miljö- och byggnadsnämnden 7 418 525 7 943 7,1% 

Löne-, pensions- och PO-

kompensation mm 23 
 14 306 14 306  

Summa 455 410 21 540 476 950 4,7 % 

6 918 invånare 1 nov 2022 

6 924 invånare  
18 okt 2022 

 483 553 6 603 

1,4% 

Resultat förslag BU2023 och plan 2024–2026 jämfört med 1,5 % av skatteintäkter 1,1% 

Resultat prognos 2022 samt BU2023 och plan 2024–2026 jämfört med 1,5 % av skatteintäkter 2,3% 

Ramarna mellan budget 22 och budget 23 har i första hand räknats upp med ökade kapitalkostnader 

och hyreshöjningar. Ramarna för KS, kommunchef och stab har i budget 23 minskat då medel till KS 

förfogande har sänkts. Utskott för Strategi har en förhållandevis liten budgetökning vilket beror på att 

medel för administration har flyttats till lärande i samband med överflyttning av personal. Utskott för 

Samhälles budgetökning förklaras av att verksamheten har en stor del av ökade kapitalkostnader och 

hyreshöjningar. Lärande har erhållit medel från Strategi och samtidigt bidragit med 1 mkr till 

Omsorgen, vad gäller fördelningen av hyror är Lärande den verksamhet som fått den största 

justeringen för hyreshöjningar. Omsorgens budget har ökat med omfördelningen från Lärande samt att 

extra medel tillförts Äldreomsorgen och IFO. Budgetökningen för Miljö- och Byggnadsnämnden 

förklaras av löneökningar och att alkoholhandläggaren flyttats hit från Omsorg. 
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1.2 Budget 2023 och plan 2024 – 2026  
Förslag ramar 
strategiutskottet 
2022-10-11 

Bokslut Bokslut Bokslut Prognos BU 2023 Plan Plan Plan 

 

 

 Cirkulär 2022 37 

 

Cirkulär 2022 37 

 

 
Cirkulär 2022 37 

 

 
Cirkulär 2022 37 

 

 
Cirkulär 2022 37 

 

RESULTATRÄKNING 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Antal invånare 1 nov året 
före. Prognos 

6 897 6 900 6 926 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 

Förändring nettokostnad 
jfr bokslut respektive 
budget i % 

6,0 0,0 3,34 3,32 6,61 3,50 3,04 3,36 

Förändring nettokostnad 
jfr bokslut respektive 
budget i tkr 

23 525 199 13 987 14 365 29 564 16 712 15 013 17 109 

Nämndernas 
nettokostnader 

-418 835 -419 034 -433 021 -447 386 -476 950 -493 662 -508 675 -525 784 

Varav avskrivningar -12 554 -13 563 -14 052 -14 670 -14 861 -18 563 -20 905 -25 163 

Interna justeringar 8 512 10 473 4 292 7 863 5 638 7 416 9 851 16 494 

Oreälvens Kraft 897 137 1 864 1 200 1 000 400 400 400 

Individuell pension och 
skuldförändring 

-12 491 -16 525 -18 179 -15 550 -21 196 -21 670 -19 645 -20 679 

Totalt pensionskostnader -22 889 -27 428 -28 699 -25 935 -36 076 -36 505 -32 791 -33 630 

Verksamhetens 
nettokostnader -421 917 -424 950 -445 044 -453 872 -491 508 -507 516 -518 069 -529 569 

Skatteintäkter 430 275 455 906 470 462 493 238 502 225 519 587 531 045 545 691 

Finansiella 
intäkter/kostnader 

698 -265 7 410 -2 951 -4 114 -5 254 -8 683 -10 808 

Årets resultat 9 056 30 691 32 829 36 415 6 603 6 817 4 293 5 314 
Enligt BU22, plan 2023–
2025 

  32 654 7 116 6 156 7 311 9 520  

Skillnad förslag vs BU22, 
plan 23–26 

  175 29 299 447 -494 -5 227  

Disponibelt resultat 9 056 30 691 32 829 36 415 6 603 6 817 4 293 5 314 
Resultat + avskrivningar jfr 
investeringar -8 256 20 630 24 947 20 151 -51 942 -84 070 -142 502 -71 583 

1,5 % av skatteintäkter 6 454 6 839 7 057 7 399 7 533 7 794 7 966 8 185 

Disp. resultat i % av 
skatteintäkter 2,1 6,7 7,0 7,4 1,3 1,3 0,8 1,0 

         

FINANSIERINGSA
NALYS         
Resultat från 
verksamheten 

21 610 44 254 46 881 51 084 21 463 25 380 25 198 30 478 

Återföring 
investeringsinkomster 

-1 796 -1 132 -1 237 -1 000 -1 000 -1 000 -600 -600 

BRAND 4 587        

Nedskrivningar/utrangeri
ngar 

 621       

 
        

Förändring 
pensionsavsättning, KPA 

1 876 4 470 6 304 2 588 7 852 8 551 1 059 388 

Sålda kortfristiga 
placeringar 

 2 644    60 161   

Upplåning      40 000 135 000 60 000 

Investeringsbidrag/anslut
ningsavgifter 

5 115 330       

Justering rörelsekapital 
förändring 

-638 -10 780 -15 121 800 800 800 800 800 



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Kommunplan 2023 daterad 2022-10-24 

 38 av 43 

Förslag ramar 
strategiutskottet 
2022-10-11 

Bokslut Bokslut Bokslut Prognos BU 2023 Plan Plan Plan 

 

 

 Cirkulär 2022 37 

 

Cirkulär 2022 37 

 

 
Cirkulär 2022 37 

 

 
Cirkulär 2022 37 

 

 
Cirkulär 2022 37 

 

RESULTATRÄKNING 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Summa tillförda 
medel 30 754 40 407 36 827 53 472 29 115 133 892 161 457 91 066 
Nettoinvesteringar exkl. 
exploatering 

29 866 23 624 21 095 28 434 63 481 101 950 166 200 100 560 

Exploatering och inköp 
mark netto 

  839 2 500 9 925 7 500 1 500 1 500 

Ökning korta placeringar   15 308      

Ökning finansiella 
anläggnings-
tillgångar/ökning 
aktiebolag 

34        

Återbetalning lån (vår 
fordran) 

  -15      

Fordran Orsa SK 5 000 0 281 -400 -400 -400 -400 -400 

Summa använda 
medel 34 900 23 624 37 508 30 534 73 006 109 050 167 300 101 660 

         

Förändring av likvida 
medel -4 146 16 783 -681 22 938 -43 891 24 842 -5 843 -10 594 

 

         

BALANSRÄKNING  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Anläggningstillgångar 269 655 276 451 283 761 299 625 357 771 448 258 594 653 671 149 

Kortfristiga placeringar 32 627 44 853 60 161 60 161 60 161    

Omsättningstillgångar 52 945 64 434 61 755 61 755 61 755 61 755 61 755 61 755 

Likvida medel KVK 25 366 42 149 41 468 64 406 20 516 45 357 39 514 28 919 

Summa tillgångar  380 593 427 887 447 145 485 948 500 202 555 370 695 922 761 824 
Eget kapital 233 844 276 569 309 399 345 814 352 416 359 233 363 526 368 840 

Avsättningar  29 091 33 561 39 865 42 453 50 305      58 856 59 915 60 303 

Kortfristiga skulder 92 987 105 922 87 283 88 083 88 883 89 683 90 483 91 283 

Långfristiga skulder 24 671    11 835 10 598 8 598 8 598 47 598 181 998 241 398 

Summa ek, avsättning o skulder 380 593 427 887 447 145 485 948 500 202 555 370 695 922 761 824 



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Kommunplan 2023 daterad 2022-10-24 

 39 av 43 

1.3 Investeringar inför 2023 och plan 2024–2026  
Investeringar 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen 
    

Reservkraftsbehov kommunhuset 250 
   

Trygghetspunkter  90 
   

Reservkraftsbehov Lillåhem 
 

1 700 
  

Reservkraftsbehov Brandstation 
 

300 
  

Särskilt Äldreboende (SÄBO) 20 000 80 000 150 000 80 000 

Summa 20 340 82 000 150 000 80 000 

     

Service och utveckling 
    

Köksutrustning 400 1 000 700 700 

Nytt ledningssystem 1 369 
   

Vaktmästeri 350 
   

Datorer 
  

100 
 

Summa 2 119 1 000 800 700 
 

Samhälle 

912080 Inköp av mark 1 000 1 000 1 000 1 000 

912100 Exploatering Löva strand  2 588 6 000 13 000 7 000 

Reservkraftsbehov Stadsnätsnoden 337    

Blästgatan, inkl pumpstation o belysning 19 872    

Försäljning tomter, Löva strand   -10 000 -10 000 

Nytt projekt Exploatering Skeer, Furulid ev förs 

o expl av ext aktör 

 1 500  6 000 

Exploatering Odlingen, nedre Kuruld 5 500    

Försäljning tomter, 15 tomter  -1 500 -3 000 -3 000 

Ospecificerad mark- och exploatering 500 500 500 500 

Utrivning alternativt renovering Stordammen 250  5 000 5 000 

Försäljning tomter -500  -200  

913201 Kultur och bibliotek 150  
 

150 
 

919210 Stadsnät 5 000 4 000 1 000 1 000 

921082 Ospec. investering Sandhedsbron 7 000 7 000 
  

922440 Ombyggnad gator 1 000  1 000 1 000 1 000 

922450 Gång och cykelbanor 500 500 500 500 

922480 Vägbelysning 1 000 1 000 500 500 

922482 Vägbelysning samförläggning el  1 000 500 500 500 

922500 Gata samförläggning VA     1 000  1 000 1 000 1 000 

933420 Bollplaner 100 100 100 100 

933430 Ridhuset 
 

300 
 

500 

933460 Ungdomens Hus  50  50 

933440 Ishallen 1 500  
 

250  

933510 Rörliga friluftslivet   300 
 

300 
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Summa 47 797  23 250 11 300 11 950 
 

Lärande 

Centralt inventarier 10 år 1 000 500 500 500 

Centralt IT 3 år 1 500 1 500 1 500 1 500 

Utemiljö 100 100 100  100 

Summa 2 600 2 100 2 100 2 100 
 

Omsorg 

Centralt datorer 3 år 250  250 255 260 

HSR inventarier 10 år  300 50 50 50 

ÄHO inventarier   200 195 3 950 

Omsorg ospecificerat  600 3 000 3 050 

Summa 550  1 100 3 500 7 310 

Summa investeringar kommunen, netto 73 406 109 450 167 700 102 060 

 

1.4 Solidiet kommun och koncern 
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1.5 Driftbudget  

VERKSAMHET 
Inför kommunstyrelsen 22-10-31 

Budget 
2022 
efter 

lönekomp. 

Budget 2023 
KS förslag 

Budget 
23 vs 22 

Utfall 2021 
Bu 22 vs 

utfall 2021 

Kommunfullmäktige      
Kommunfullmäktige 425 425 0 334 91 

Partistöd 377 377 0 357 20 

Revision 750 750 0 725 25 

Valnämnd 200 30 -170 7 193 

Överförmyndare 646 646 0 561 85 

God man och förvaltare 405 355 -50 378 27 

Kommunfullmäktige 2 803 2 583 -220 2 362 441 

Kommunstyrelsen         
Kommunstyrelsen 10 558 6 812 -3 747 7 983 2 576 

Kommunchef 11 466 11 817 351 9 485 1 981 

Ekonomienheten 4 901 4 901 0 4 887 14 

Personalenheten 2 768 2 818 50 2 517 250 

Löneservice 1 830 1 905 75 1 603 227 

Kommunikation 3 049 3 649 600 2 060 989 

Kommunstyrelsen 34 572 31 901 -2 671 28 535 6 037 

Utskott för Strategi 0 0  7 -7 

VO chef Service och utveckling 2 565 3 327 762 2 992 -427 

Gemensamt och administrativt 

stöd 10 781 9 755 -1 026 12 108 -1 326 

Utredning och utveckling 1 663 1 864 201 1 764 -101 

Kostenheten 3 977 4 211 234 3 552 425 

Intendent 2 494 2 549 55 - 2 494 

Utskott för strategi 21 480 21 705 225 20 423 1 057 

Utskott för Samhälle 100 100 0 66 34 

VO chef Samhälle 2 022 2 140 118 2 010 12 

Näringsliv 4 442 4 248 -194 3 348 1 094 

Integration -400 -300 100 -548 148 

Arbetsmarknad 5 958 6 176 218 5 763 195 

Infrastruktur 15 589 17 248 1 659 13 857 1 732 

Skog och mark 576 644 68 -291 867 

Fastighet 1 222 1 215 -7 995 227 

Kultur och bibliotek 6 888 7 047 159 6 515 373 

Fritid 10 863 11 134 271 12 391 -1 528 

Samhälle 47 259 49 652 2 393 44 106 3 153 
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Utskott för Lärande 278 278 0 114 164 

Musikskola 4 728 4 404 -324 4 638 90 

Förskola 36 904 37 164 260 33 439 3 465 

Grundskola och fritidshem 81 589 83 022 1 433 78 600 2 989 

Grundsär  1 900 2 400 500 2 240 -340 

BUU admin. (inkl. buffert m.m.) 7 110 7 815 705 5 416 1 694 

Lärande 132 508 135 082 2 574 124 447 8 061 

Gymnasienämnden      

Gymnasieskola 41 000 41 102 102 39 159 1 841 

Gymnasienämnden 41 000 41 102 102 39 159 1 841 

Utskott för Omsorg 326 326 0 49 277 

Socialförvaltning gemensamt 1 715 1 906 191 1 200 515 

Äldreomsorg (bidrag 3 680 tkr) 75 034 76 567 1 533 74 816 218 

HS-enheten 16 475 16 503 28 14 102 2 373 

Socialpsykiatri 2 300 4 156 1 856 2 294 6 

LSS 28 538 27 531 -1 007 27 989 549 

Individ och familjeomsorg 20 598 21 676 1 078 25 072 -4 474 

Ekonomiskt bistånd 7 030 7 030 0 7 070 -40 

Familjerätt och rådgivning 1 641 1 641 0 1 498 143 

SOC admin. (inkl. buffert m.m.) 15 915 16 540 625 14 627 1 288 

Integration (EKB) -1 200 -1 200                   0 -1 312 112 

Omsorg 168 372 172 676 4 304 167 405 967 

      

Summa Kommunstyrelsen 445 189 451 692 6 502 424 075 21 115 

      

Miljö och- byggnadsnämnden 302 302 0 245 57 

Administration miljö och hälsa 1 205 1 205 0 829 376 

Livsmedel 92 92 0 168 -76 

Miljötillsyn 346 346 0 52 294 

Kalkning 139 139 0 134 5 

Naturvård 149 149 0 264 -114 

Alkoholhandläggare  170 170  1 

Stadsbyggnad administration 1 382 1 502 120 1 326 56 

Bygglov 463 463 0 442 21 

Planer 1 791 1791 0 1 672 119 

Översiktsplan - - - 221 -222 

Karta, Mät, GIS 992 992 0 760 232 

Bostadsanpassningar 557 557 0 471 86 

Ej fördelat  235 235   

Miljö och byggnadsnämnden 7 418 7 943 525 6 584 835 

 

Löneökning, pension och PO ej 

fördelad   14 307 14 307   

      

Summa nämndernas 

nettokostnad 455 410 476 950 21 540 433 021 22 391 

   4,7%  5,2% 
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Prioritering Område Detaljplan, akt Beskriving

1

Centrum - del av HÄSTEN 

11, område vid gamla 

polisstationen

Detaljplan från 1990 (DP 

81), akt 2034-P25

Hyresrätter. Utöver befintligt hyreshus finns byggrätt för ett flerfamiljshus. Kommunal mark 

(OBAB). En anbudstävling pågår och utvärderas i oktober 2022.

2 Södra Orsa - Löva Strand Planarbete startat 2021
Pågår 2022-23. Ca. 80-90 nya fastigheter med strandnära läge enligt nuvarande förslag (2021-

04-22). Kommunal mark.

3
Södra Orsa – Odlingen, 

mellan Skeervägen och E45.

Detaljplan från 2009 (DP 

111), akt 2034-P161

Påbörjas 2022. 10 villatomter. Vägplanen för nya E45 ska vinna laga kraft innan 

genomförande. Innan vägplanen finns behöver utformning av lokalgata samt 

huvudmannaskap ses över. Även projektering för väg, va, el och fiber samt upphandling av 

entreprenad kan göras innan vägplanen finns. Kommunal mark.

4 Södra Orsa - Nedre Kuruld
Detaljplan från 1994 (DP 

90), akt 2034-P60

Påbörjas 2022. 5 villatomter. Området inväntar lagakraftvunnet beslut för nya E45 innan 

genomförande. Innan vägplanen finns kan projektering för väg, va, el och fiber utföras samt 

upphandling av entreprenad. Kommunal mark.  

5

Södra Orsa - Skeer, 

folkparken och området 

nordöst om folkparken

Ej planlagt

Påbörjas 2023. Område är utpekat för bostäder i ÖP, detaljplan krävs. Omfattar både 

kommunal och privat mark. OLAB äger folkparken. Orsa kommunen behöver ta fram en 

utvecklingsidé för området innan Stadsbyggnads får planuppdrag. 

6 Centrum - ULAS 2
Stadsplan från 1926 (SP 

1) akt 20-OSS-2

Område för bostäder vid Lillån, ca 2800 kvm stort. Orsa kommunen behöver ta fram en 

utvecklingsidé för området. Beroende på utvecklingsidé kanske en planändring krävs. 

7 Centrum - UVEN 9
Stadsplan från 1933 (SPL 

3), akt 20-OSS-32

Eventullt flerfamiljshus i centrum.  Orsa kommunen behöver ta fram en utvecklingsidé för 

området. Beroende på utvecklingsidé kanske en planändring krävs. 

8
Centrum - Sturegatan, vid 

hamnen.

Stadsplan från 1988, (SPL 

70), akt 2034-P7, och 

1963, akt 20-OSS-197.

Enligt ÖP kan en förtätning längs Sturegatan (vid hamnen) prövas genom 

detaljplaneläggning, idag är området planlagt som naturmark. Området är inom strandskydd. 

Kommunal mark. Orsa kommunen behöver ta fram en utvecklingsidé för området innan 

Stadsbyggnads får planuppdrag. 

9 Centrum - Ön
Detaljplan från 1992, (DP 

85), akt 2034-P42

Nytt bostadsområde söder om kyrkogården utpekat i ÖP. Kräver ny detaljplan, området är 

inom strandskydd. Kommunal mark. Orsa kommunen behöver utreda eventuella 

föroreningar i området (gammal soptipp på platsen enligt uppgifter) samt ta fram en 

utvecklingsidé för området innan Stadsbyggnads får planuppdrag.

10

Centrum - Område omkring 

Kaffestugan och omkring 

Krokgatan, mot Lindänget 

Detaljplan från 1977, (DP 

95), akt 2034-P81. 

Området planlagt som naturmark. Enligt ÖP skulle en förtätning av bostäder kunna prövas 

genom detaljplaneläggning. I ÖP:n kallas området ”grön kil nära vårdcentralen”. Kommunal 

mark. Orsa kommunen behöver ta fram en utvecklingsidé för området innan Stadsbyggnads 

får planuppdrag. 

Centrum - mellan Bunk och 

Ön samt del av Västeråkern

Avstyckningsplan från 

1942, akt 20-OSJ-1797 

samt ÖP (APL 1942)

Området närmast reningsverket i Bunk är kanske möjligt för etablering av bostäder, vilket 

kan prövas i en ny detaljplan. Området är inom strandskydd. Behöver reningsverk byggas ut 

är det inte möjligt med bostäder. Området omfattar både kommunal och privat mark. Orsa 

kommunen behöver utreda reningsverkets påverkan på omgivningen samt ta fram en 

utvecklingsidé för området innan Stadsbyggnads får planuppdrag. 

Berget - korsningen 

Stackmoravägen/Södra 

Bergvägen

Detaljplan från 1993 (DP 

88), akt 2034-P48, 

”Furulidsområdet”

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

mark.

Centrum – Grevinnan 8

Detaljplan för kv. 

Grevinnan (DP 78), akt 

2034-P21.

Planlagt för förskola. Bra läge för bostäder om detaljplan ändras. Kommunal mark.

Centrum – sydväst om 

brandstationen

Stadsplan från 1977, (SPL 

48), akt 2034-P1978/1

Området är planlagt för bostäder, allmänt ändamål och industri/verksamhet. Området är inte 

utbyggt. Ny detaljplan krävs om området ska förtätas med bostäder. Mest kommunal men 

även privat mark.

Berget – norr om Södra 

Bergvägen, öster om E45, 

”Norra Maklinsänget”

Detaljplan från 1983 (SPL 

64), akt 2034-P1984/1

Detaljplan för 52 villatomter. Ingen del av detaljplanen är genomförd, området är idag 

bevuxet med skog. Planen behöver aktualiseras innan genomförande.  Omfattar både 

kommunal och privat mark. E45 medför att planlagda tomter närmast vägen inte kan 

bebyggas utan åtgärder. 

Centrala Orsa - vid stora 

rondellen, E45

Stadsplan från 1976, (SPL 

43), akt 2034-P1976/5

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

mark.   

Born - mitt emot Röda 

Kvarn, mellan Järnvägsgatan 

och järnvägen.

Detaljplan från 1994 (DP 

89), akt 2034-P51
10 bostadslägenheter. Kommunal mark.

Born - mellan Norra 

Bergvägen och Lillpersvägen

Detaljplan från 1989,(DP 

73), akt 2034-P13, 

”Klockarkitt”

7 villatomter. Planen behöver dock aktualiseras innan genomförande.  Planen omfattar både 

kommunal och privat mark.

Område runt Kandre och 

Orsa Lärcentrum, norr om 

Stormyrgatan.

Stadsplan från 1926 (SP 

1) akt 20-OSS-2

På sikt skulle området kunna bli mer inriktat på bostäder och handel. Om det blir aktuellt 

med bostäder i området ska det säkerställas att marken är lämplig och ej förorenad. Privat 

och kommunal mark.
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Centrala Orsa Storgärdet, 

mot järnvägen och norr om 

lokstallarna.

Stadsplaner från 1972, 

(SPL 28, 1, 49, 94), akt 20-

OSS-261 och 1926, akt 

20-OSS-2. Detaljplan från 

1996, akt 2034-P77

Enligt ÖP finns outnyttjade byggrätter kvar för bostäder. Privata mark och kommunal (OBAB).

RENEN 12 och 15
Stadsplan från 1926 (SP 

1) akt 20-OSS-2

Stadsplan för bostäder mellan järnvägen och hyresrättsområdet på Storgärdet. 

Miljöundersökning av marken krävs. 

Stenberg - flera områden Ej planlagt
Flera områden i Stenberg är utpekade i ÖP:n som möjliga för att exploatera för bostäder. 

Detaljplan behövs. Omfattar både kommunal och privat mark.

Centrum - MÅSEN 1
Detaljplan från 2007, akt 

2034-P152

Hyresrätter. Två nya byggnader (max 2 våningar, 600 kvm/byggnad) för bostäder i strandnära 

läge möjliga. OBAB äger fastigheten. Ev upprioritering inväntar utfallet av anbudstävlingen 

för Hästen 11. 

Centrum - KRAKAU 5
Stadsplan från 1926 (SP 

1) akt 20-OSS-2

Hyresrätter, finns outnyttjad byggrätt för bostäder inom befintlig fastighet (tidigare byggnad 

revs för ett antal år sedan). Ev upprioritering inväntar utfallet av anbudstävlingen för Hästen 

11. 
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Strategi för prioritering av planer  

 

Syfte 

För att tydliggöra dels hur privata planer, genom inkomna ansökningar om planbesked för 

planändring eller ny detaljplan hanteras och prioriteras, dels hur kommunens egna planuppdrag ska 

prioriteras av kommunstyrelsen, har följande strategi tagits fram.  

Strategin syftar till att förenkla handläggningen för förvaltningen samt göra prioriteringen och 

handläggningen av planarbeten mer lättförståelig.  

 

Kriterier för prioritering av planarbeten  

För att kunna fokusera på de viktiga planerna men samtidigt se till att alla planer som bedöms 

lämpliga kan upprättas sker prioritering av planarbeten enligt nedan angivna kriterier.  

• Genomförande av ÖP/FÖP och målsättningar i strategiska planer.  

• Planer som är av stor betydelse för kommunens verksamheter och som är av stor betydelse 

för kommunens utveckling.  

• Planer som ger exploaterbar mark för verksamheter av stort allmänt intresse. Planerna ska 

bedömas skapa sysselsättning samt vara attraktiva, lämpliga och aktuella för genomförande.  

• Planer som ger exploaterbar mark för bostäder där det finns stort allmänt intresse och som 

bedöms attraktiva, lämpliga och aktuella för genomförande.  

• Särskilda planer av stort allmänt intresse som ej innefattar bostäder eller verksamheter, 

exempelvis infrastruktursatsningar.  

 

Planerna bedöms även utifrån hur många bostäder eller arbetstillfällen som en plan skapar, där fler 

antal bostäder eller arbetstillfällen ger en högre prioritering. Om det rör en plan för kommunens 

verksamheter eller särskilda planer av stort allmänt intresse prioriteras planerna efter hur stor nytta 

de bedöms göra.  

Planerna värderas efter planområdets geografiska närhet till kommunikationer, service och 

infrastruktur samt efter den rådande efterfrågan av det planen möjliggör exempelvis bostäder eller 

arbetstillfällen. 

 

Prioritering av inkomna ansökningar om planändring eller ny detaljplan  

När en ansökan om planbesked för planändring eller ny detaljplan inkommer till kommunen 

alternativt i de fall där kommunen själv vill planlägga gör planenheten en bedömning av hur många 

av kriterierna och bedömningsgrunderna som planen uppfyller.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen prioriterar sedan tillsammans med samhällsbyggnadsgruppen mot 

de pågående prioriterade planarbeten och eventuellt övriga ansökningar som tas upp i 

kommunstyrelsen för beslut vid samma tillfälle. För de planer som kommunstyrelsen ger positivt 

planbesked beslutar kommunstyrelsen om planens prioritering efter förslag i ett tjänsteutlåtande.  

Om flera planer bedöms uppfylla lika många kriterier och bedömningsgrunder prioriteras de efter när 

ansökan inkom till kommunen.  
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Om en ansökan anses vara extra prioriterad finns möjlighet för kommunstyrelsen att prioritera upp 

planen samtidigt som beslut om planbesked tas. Nya planer som kommunstyrelsen bedömer att inte 

prioritera upp läggs alltid till sist i planprioriteringen.  

En detaljplan med planuppdrag som bedöms som relativt enkel att upprätta och handlägga kan utan 

beslut av kommunstyrelsen påbörjas och färdigställas trots att den inte ligger överst i prioriteringen 

om det innebär att handläggarnas arbetstid nyttjas optimalt.  

 

Beslut om planprioritering   

Prioriteringen av planer tas upp till beslut i kommunfullmäktige i samband med att kommunplanen 

tas varje år eller när ny prioritering behöver ske av någon orsak. Kf har delegerat till Ks att fatta 

beslut om prioriteringar under året. Vid detta tillfälle kan de planer som finns med i 

prioriteringslistan prioriteras om ifall det känns angeläget. Utöver kriterierna och 

bedömningsgrunderna ovan kommer hänsyn även att tas till hur länge en plan har väntat i listan och 

när det är angivet i planuppdraget att planen bedöms kunna antas.  

 

En röd tråd i samhällsplaneringen 

Planprioriteringen hanterar framtagandet av såväl översikts- som detaljplanering. Planeringsarbetet 
bör följa en röd tråd genom vilken lokalisering och utbyggnad/exploatering följer antagna planer och 
strategier.   
 
För att planering ska ske i den riktning som kommunen förordar krävs att planering och 
beslutsprocesser går i samma riktning. För att fullfölja den röda tråden i samhällsbyggnadsprocessen 
och möjliggöra ett framgångsrikt genomförande av översiktsplaner och strategier krävs ett brett 
samarbete och samverkan mellan många olika aktörer. 
 
Samhällsplanering är en process där kommunen har stor rådighet och som kräver bred kunskap, 
involverar många aktörer och påverkas av lagstiftning. Våra livsmiljöer ska formas utifrån en 
helhetssyn, det vill säga planeringen ska sträva mot att den byggda miljön har goda sociala och 
fysiska egenskaper. Till sociala egenskaper hör socialt deltagande och människors tillit till varandra 
och till institutioner. 
 
 
Kontinuerlig översiktsplanering 
Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen av översiktsplan med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 
24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit 
kommunens första planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen att vara 
aktuell. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än 
aktualitetsprövningen i och med att kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i 
fokus. Därför är det också möjligt att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa 
ordinarie val. Om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom samma period. 
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Lokaliseringsutredningar 
Kommunen ser utmaningar med att skapa framtida bostadsområden samtidigt som lagstiftaren 
ställer höga krav på ett områdes lämplighet exempelvis vad avser geoteknik, översvämningar och 
risker. Därför finns ett behov av att jobba med tidiga lokaliseringsutredningar för att ta fram lämplig 
mark för utveckling.  
 

Detaljplaneprocessen  

Kommunstyrelsen ska ta beslut vid följande skeden i detaljplaneprocessen:  

• Uppdrag om och godkännande av Start-PM (om sådant upprättas). 

• Godkännande av programhandling (om sådant upprättas) samt ge Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd i programskedet.  

• Besluta om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det särskilda beslutet ska 

fattas efter att undersökningen är klar. Om arbetet med att ta fram eller ändra detaljplanen 

påbörjats efter 31 mars 2020 ska det särskilda beslutet fattas inom ramen för samrådet, det 

vill säga innan granskningen påbörjas.  

• Godkänna samrådshandlingar. 

• Godkänna granskningshandlingarna i de fall då planförslaget är av principiell art eller i övrigt 

av större vikt eller har ändrats väsentligt jämfört med samrådshandlingarna.  

• Godkänna ett planförslag som kommunfullmäktige ska anta eller anta ett färdigt planförslag i 

de fall då kommunfullmäktige har delegerat uppgiften att anta detaljplaner till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen behöver inte godkänna upprättade planhandlingar eller ge förvaltningen i uppdrag 

att gå ut på samråd i planskedet om det inte är av principiell art eller i övrigt av större vikt. Detta kan 

göras genom att kommunstyrelsen fattar beslut om delegation i samband med planuppdrag.  

I de fall där en strategisk miljöbedömning ska genomföras ska kommunstyrelsen fatta nödvändiga 

beslut. Även eventuella exploateringsavtal eller andra typer av avtal som berör planen ska godkännas 

samtidigt som planen antas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  

 

Vilande planer och borttagande av beviljade planuppdrag  

Påbörjade planer som blir vilande, t.ex. för att planintressenten inte är aktiv i planprocessen eller för 

att de inväntar beslut eller långa utredningar, flyttas till separat lista för vilande detaljplaner. När en 

detaljplan är antagen och Miljö- och byggnadsförvaltningen ska påbörja handläggningen av nästa 

detaljplan går Miljö- och byggnadsförvaltningen först igenom de planer som ligger i sektionen för 

vilande planer och ser om det har hänt något som gör att det går att fortsätta handläggningen av 

någon av planerna. I så fall plockas den detaljplanen åter upp till ”Pågående planer” och i annat fall 

påbörjas den detaljplan som ligger överst i planlistan.  

Planarbeten som inte sätts igång, blir vilande under en längre tid eller som inte kan slutföras finns 

kvar i plankatalogen till dess att de avslutas genom beslut av kommunstyrelsen. 

 

Ersätta äldre detaljplaner  

Det finns många äldre detaljplaner som sällan uppfyller dagens krav eller önskemål kring hur 
planering ska ske och på så sätt är inaktuella. Av den anledningen bör kommunen kontinuerligt fatta 
beslut om att omarbeta och ersätta eller upphäva äldre detaljplaner. Samma kriterier som för övrig 
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planläggning gäller, se sidan 3. Beslut om att omarbeta och ersätta en äldre detaljplan innebär att ett 
nytt planarbete påbörjas. 
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Särskilda prioriteringsområden för år 2023 

 

Bostäder 

Kommunstyrelsen i Orsa ansvarar för planprioriteringen och även om översyn sker löpande så är det 
viktigt att årligen besluta om vilka insatser som ska prioriteras under året. Kommunen vill få fram 
mer mark som går att bebygga med bostäder. Av detta skäl är detaljplaner för bostäder ett 
prioriterat område. Under år 2022-2023 pågår planarbete med bland annat Löva strand i Orsa.   

 

Utveckling av Grönklitt 

Friluftsområdet Grönklitt är aktuellt för utveckling. Ägaren Grönklittsgruppen ser potential att växa 
och vill utöka antalet bostäder i området. Grönklittsgruppen har sökt och fått planbesked för 
planering av fler bostäder. Miljö- och byggnadsförvaltningen likväl som Grönklittsgruppen ser ett 
behov av programarbete eller översiktligt planeringsarbete kopplat till utvecklingen av Grönklitt. 
Detta i syfte att studera frågor som vägar, natur, miljö, parkering osv. i ett större perspektiv.  
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Prioriterade planer 2023 

Detaljplan för bostäder på Viborg 37:1 m.fl. 

 

Planens syfte 

Privat projekt som syftar till att tillskapa byggrätt för bostäder på ett område intill Digerbergets skola 

i Orsa.  

 

Huvudman 

Initiativ till exploatering kommer från privat ägare. Detaljplaneringen avser ett antal privatägda 

fastigheter.  

 

Läge, areal och markägoförhållanden 

I området Viborg intill Digerbergets skola. Området omfattar cirka 15 000 m2 och det ägs av en privat 

aktör. 

 

Tidplan 

Beslut om planbesked fattades av kommunstyrelsen 19 september 2022. Planen har givits hög 

prioritet och kommunstyrelsen har ambition att anta planen under år 2023.  

 

Uppskattad kostnad för kommunen 

Planavtal behöver tecknas. 
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Detaljplan för Löva strand 

 

Planens syfte 

Tillskapa byggrätter för bostäder av blandat slag i naturnära och vackert läge invid Orsasjön i Orsas 

södra delar strax norr om byn Vattnäs. 

 

Huvudman 

Kommunen är markägare men detaljplanen kan komma att omfatta flera angränsande fastigheter. 

 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Invid Orsasjön i Orsas södra delar strax norr om byn Vattnäs. Området är stort och bedöms kunna 

inrymma en större mängd bostäder. 

 

Tidplan 

Tidplanen och framskridandet är beroende av att framför allt vägfrågan löses. Orsa kommun behöver 

ordna en trafiksäker och bra lösning för trafik till och från området.   

 

Uppskattad kostnad för kommunen 

Projektet är kommunalt.  
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Detaljplan för bostäder intill Råtjärnen i Grönklitt 

 

Planens syfte 

Grönklittsområdet växer och Grönklittsgruppen har givits positivt planbesked för att tillskapa 

byggrätter för bostäder i ett område som ligger intill Råtjärnen uppe i grönklittsområdet. 

 

Huvudman 

Grönklittsgruppen AB är ägare till området och är även den part som tagit initiativ till planläggning. 

 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i grönklittsområdet. Området är relativt stort och bedöms kunna inrymma en stor 

mängd bostäder. Grönklittsgruppen äger marken.  

 

Tidplan 

Beslut om planbesked har fattats. Planarbetet är beroende av VA-frågor som ska lösas genom 

överföringsledning. Tanken är att planarbetet ska takta med arbetet för att ordna vatten och avlopp i 

området.  

 

Uppskattad kostnad för kommunen 

Planavtal behöver tecknas.  

 
  



19 Kommunplan 2023 - OK KS 2022/00102-5 Kommunplan 2023 : Bilaga 2 Prioritering av planer 2023.pdf 

2022-09-21 

Sida 11 av 12 

 

Planeringsstrategi Orsa 

 

Planens syfte 

Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta 

fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter 

ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens första 

planeringsstrategi. 

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att 
hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk 
helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande 
politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera 
behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till 
bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan 
komma att ändras. Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska 
enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av 
planen som behöver ändras. 
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Översikt planprioritering åren 2023 och framåt 

 
  

Prioritering av planer 2022 och 
framåt   

DP Viborg         

DP Löva strand         

Planeringsstrategi       

DP Grönklitt         

          

          

          

          

Program Grönklitt (om beslut fattas)         

DP Skeer       

         

          

          

          

          

          

DP Söder om Grönklitt       

Vindbruksplan         
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Orsa Kommun 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

IT projektsystem (JH buffert) 744 744
Reservkraftsbehov Lillåhem 1 700 1 700
Reservkraftsbehov Kommunhuset, lagt under kommunchef 300 300
Reservkraftsbehov Kommunhuset, Bidrag fr MSB, under kommunchef -50 -50 
Reservkraftsbehov Brandstation 300 300
Trygghetspunkter, lagt under kommunchef 90 90
SÄBO 20 000 80 000 150 000 80 000 6 000 336 000
Säbo, uppskattat statlbidrag -16 000 -16 000 
Sa 744 20 340 82 000 150 000 80 000 -10 000 0 0 0 0 323 084

SoU
Nytt ledningssystem 1 369 1 369
Köksutrustning 600 400 1 000 700 700 400 400 400 400 400 5 400
Intendent / vaktm 350 800 1 150
Datorer 150 100 100 350
Sa 750 2 119 1 000 800 700 400 1 300 400 400 400 6 900

Samhälle
912080 Inköp av mark 1 450 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 450
912100 Exploatering Löva strand 2 588 6 000 13 000 7 000 28 588
Reservkraftsbehov Stadsnätsnoden 337 337
Blästgatan, 20 mkr, inkl pumpstation o belysning 19 872 19 872
Försäljning tomter Löva Strand -10 000 -10 000 -10 000 -30 000 
Nytt projekt Exploatering Skeer, Furulid ev förs o expl av ext aktör 1 500 6 000 6 000 13 500
Försäljning tomter -5 000 -5 000 -5 000 -15 000 
Exploatering Odlingen, Nedre Kuruld, ev försäljn o expl av ext aktör 5 500 5 500
Försäljning tomter? 15 tomter -1500 -3 000 -3 000 -7 500 
Ospec Mark-och exploatering 750 500 500 500 500 500 500 500 500 4 750
Utrivning alt. renovering Stordammen 250 5 000 5 000 10 250
Försäljning tomter? -500 -200 -200 -200 -200 -1 300 
913201 Kultur och bibliotek 150 150 150 150 150 150 900
919210 Stadsnät 8 000 5 000 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 24 000
921082 Ospec invest gata-park Sandhedsbron 1 000 7 000 7 000 15 000
922198 Fordon 250 250
922440 Ombyggnad gator 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000
922450 Gång och cykelbanor 1 499 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 999
922480 Vägbelysning 800 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 500 6 300
922482 Vägbelysning samförläggn el 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000
922500 Gata samförläggning VA 1 704 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 704
933420 Bollplaner 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 100
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933430 Ridhuset 450 300 500 300 300 1 850
933460 Ungdomens hus 0 50 50 100
933440 Ishallen 1 000 1 500 250 250 250 250 3 500
933510 Rörliga friluftslivet 300 300 300 300 300 1 500
Tallhed kartläggning underhålls- och utvecklingsplan 300 300
Sa 19 853 47 797 23 250 11 300 11 950 2 300 1 700 1 300 1 700 5 800 126 950

Lärande
Centralt invent 10 år 400 1 000 500 500 500 500 500 500 500 4 900
Centralt invent 5 år 500 500
Centralt IT 3 år 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 13 500
Utemiljö 100 100 100 100 100 100 600
Sa 2 500 2 600 2 100 2 100 2 100 2 000 2 000 2 100 2 000 0 19 500

Omsorg
Centralt datorer 3 år 250 250 250 255 260 265 270 275 280 285 2 640
HSR inventarier 10 år 300 300 50 50 50 50 50 50 50 50 1 000
ÄHO inventarier 450 0 200 195 3 950 185 130 175 170 165 5 620
Centralt bilar 5 år 1 000 600 3 000 3 050 3 100 3 150 2 000 2 000 3 300 21 200
Sa 2 000 550 1 100 3 500 7 310 3 600 3 600 2 500 2 500 3 800 30 460

Summa investeringar kommunen, netto 25 847 73 406 109 450 167 700 102 060 -1 700 8 600 6 300 6 600 10 000 508 262
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KF KS
KS, k-chef, 

stab Serv o utv Samhälle Lärande Gymnasiet Omsorg Miljö Byggnad Lönekomp Summa

Utgång Budget 2022 2 803 445 190 34 571 21 480 47 259 132 508 41 000 168 372 2 076 5 342 455 410

Förändrade kap kost 2 906 16 260 1 855 449 326 -9 0 2 897

Lönekompensation 5 400 5 400

Ej fördelat löneläge 1 792 173 253 846 520 1 792

OLAB hyra 1 948 5 61 338 1 151 393 52 2 000

IT, ökad säkerhet 733 134 296 49 119 135 7 740

Nytt pensionsavtal 7 488 7 488

Övrigt ofördelat 337 337

ÖFM enl budget -50 -50

Valnämnden -170 -170

Medel till KS förfog -4 567 -4 567 -4 567

Planer 500 500 500

Digitalisering Bygg 560 560 560

Digitalisering Info 500 500 500

Från digitalis pott -1 060 -1 060 -1 060

Kommunik, licenskost 200 200 200

Kommunik, ny tjänst 200 200 200

Kommunik, min dig arb 200 200 200

Räddningstjänst 500 500 500

Upphandlingsenheten 190 190 190

Personal (friskvård) 50 50 50

Löneservice 75 75 75

Utvecklingsmedel -172 -172 -172
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Ej 
fördel KF KS

KS, k-chef, 
stab

Serv o 
utv Samhälle Lärande Gymnasiet Omsorg Miljö Byggnad Lönekomp Summa

Tjänsteunderlag 190 190 190

Nytt ledningssystem 355 355 355

G:a ledningssystem -100 -100 -100

Adm pers till lärande -1 009 -1 009 -1 009

Näringsliv, Visit Dal -202 -202 -202

Arbetsmarknad 100 100 100

Infrastr, samhällspla 700 700 700

Finansiering Bucht -700 -700 -700

Omföring t omsorg -1 000 -1 000 -1 000

Adm pers fr serv o ut 1 009 1 009 1 009

Gymnasiet prel 102 102 102

Omföring fr lärande 1 000 1 000 1 000

Äldreomsorg 500 500 500

IFO 1 500 1 500 1 500

Anhörigc, omflyttko 100 100 100

Alkoholhandläggare -170 -170 -170

Alkoholhandläggare 170 170

Lönekostn, Orsas del 70 70

Lönekostn, Orsas del 65 65

Ökad administration 120 120

Övrig reserv e omförd 1 257 1 257

Inför budgetbered 8 906 2 583 452 118 31 901 21 705 49 652 135 082 41 102 172 676 2 366 5 577 5 400 476 950

Förändring 8 906 -220 6 928 -2 670 225 2 393 2 574 102 4 304 290 235 5 400 21 539
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

8 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 103 OK KS 2022/00102-5

Kommunplan 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 6 603 tkr för år 2023, 6 817 tkr för år 2024,
4 293 tkr för år 2025 och 5 314 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.

5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Uppdrar till kommunchef att ta fram förslag på åtgärder för att nå det ekonomiska 
målet om ett resultat över tid på 1,5% av skatter och bidrag.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen 
bygger på vision Orsa 2050 och mål för kommande år kopplas till visionen. 

Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår respektive år till (uppdaterade den 25 oktober efter en ny 
pensionsprognos):

2023: 6 603 tkr motsvarar 1,3 %
2024: 6 817 tkr motsvarar 1,3 %
2025: 4 293 tkr motsvarar 0,8 %
2026: 5 314 tkr motsvarar 1,0 %

Framtida investeringar som tex byggnationen av det särskilda boendet och 
exploateringar kring det nya bostadsområdet Lövastrand kommer framöver att påverka 
kommunens ekonomiska resultat. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-26, reviderat 2022-10-25
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

9 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunplan 2023 Orsa kommun med tillhörande bilagor (daterade 2022-10-24):
Bilaga 1 - Prioritering av områden för bostadsutveckling 
Bilaga 2 - Prioritering av planer 
Bilaga 3 - Investeringsbudget 10-årig
Budget 2023 förändring per enhet

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 7 874 tkr för år 2023, 7 750 tkr för år 2024, 6 710 
tkr för år 2025 och 6 541 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.

5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg.

Yrkande
Magnus Bjurman (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att ta fram 
förslag på åtgärder för att nå det ekonomiska målet om ett resultat över tid på 1,5% av 
skatter och bidrag.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på utskottets förslag och sedan på Magnus 
Bjurmans tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

8 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 103 OK KS 2022/00102-5

Kommunplan 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 6 603 tkr för år 2023, 6 817 tkr för år 2024,
4 293 tkr för år 2025 och 5 314 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.

5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Uppdrar till kommunchef att ta fram förslag på åtgärder för att nå det ekonomiska 
målet om ett resultat över tid på 1,5% av skatter och bidrag.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen 
bygger på vision Orsa 2050 och mål för kommande år kopplas till visionen. 

Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår respektive år till (uppdaterade den 25 oktober efter en ny 
pensionsprognos):

2023: 6 603 tkr motsvarar 1,3 %
2024: 6 817 tkr motsvarar 1,3 %
2025: 4 293 tkr motsvarar 0,8 %
2026: 5 314 tkr motsvarar 1,0 %

Framtida investeringar som tex byggnationen av det särskilda boendet och 
exploateringar kring det nya bostadsområdet Lövastrand kommer framöver att påverka 
kommunens ekonomiska resultat. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-26, reviderat 2022-10-25
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

9 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunplan 2023 Orsa kommun med tillhörande bilagor (daterade 2022-10-24):
Bilaga 1 - Prioritering av områden för bostadsutveckling 
Bilaga 2 - Prioritering av planer 
Bilaga 3 - Investeringsbudget 10-årig
Budget 2023 förändring per enhet

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 7 874 tkr för år 2023, 7 750 tkr för år 2024, 6 710 
tkr för år 2025 och 6 541 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.

5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg.

Yrkande
Magnus Bjurman (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att ta fram 
förslag på åtgärder för att nå det ekonomiska målet om ett resultat över tid på 1,5% av 
skatter och bidrag.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på utskottets förslag och sedan på Magnus 
Bjurmans tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 11.10.2022   

7 (27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 OK KS 2022/00102-5

Kommunplan 2023
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 7 874 tkr för år 2023, 7 750 tkr för år 2024, 6 710 
tkr för år 2025 och 6 541 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.

5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg.

Deltar ej i beslutet
Magnus Bjurman (S) och Olof Herko (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen 
bygger på vision Orsa 2050 och mål för kommande år kopplas till visionen. 

Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår respektive år till:

2023: 7 874 tkr motsvarar 1,6 %
2024: 7 750 tkr motsvarar 1,5 %
2025: 6 710 tkr motsvarar 1,3 %
2026: 6 541 tkr motsvarar 1,2 %

Framtida investeringar som tex byggnationen av det särskilda boendet och 
exploateringar kring det nya bostadsområdet Lövastrand kommer framöver att påverka 
kommunens ekonomiska resultat. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-26
Kommunplan 2023 Orsa kommun med tillhörande bilagor:
Bilaga 1 - Prioritering av områden för bostadsutveckling 
Bilaga 2 - Prioritering av planer 
Bilaga 3 - Investeringsbudget 10-årig
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 11.10.2022   

8 (27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 7 874 tkr för år 2023, 7 750 tkr för år 2024, 6 710 
tkr för år 2025 och 6 541 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.

5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och 
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt 
personalkostnadspålägg.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-09-13
Dokument nr: OK KS 2022/00390-1, 044

1(1)

Anna-Karin Göthe
Kommunstyrelsen

Kommunalskatt 2023
        
Sammanfattning av ärendet
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL).
Orsa kommun har en skattesats om 22:32 per skattekrona under år 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-09-13

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2023.

Sändlista
Ekonomikontoret

Anna-Karin Göthe
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

7 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 102 OK KS 2022/00390-1

Kommunalskatt 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL).
Orsa kommun har en skattesats om 22:32 per skattekrona under år 2022.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-13

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2023.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

7 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 102 OK KS 2022/00390-1

Kommunalskatt 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL).
Orsa kommun har en skattesats om 22:32 per skattekrona under år 2022.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-13

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2023.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 11.10.2022   

6 (27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 OK KS 2022/00390-1

Kommunalskatt 2023
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL).
Orsa kommun har en skattesats om 22:32 per skattekrona under år 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-13

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2023.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2022-05-25
Dokument nr: OK KS 2022/00252-1, 109
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Verksamhetsområde service och utveckling

Joakim Larsson

Kommunstyrelsen

Policy för resor och fordon
        
Sammanfattning av ärendet
Policy för resor och fordon ska vara styrande för Orsa kommuns nämnder, helägda 
bolag och även Nodava, eftersom Orsa kommun är värdkommun för detta bolag. 

Orsa kommuns vision Orsa 2050 berättar om ett hållbart samhälle för alla där vi tar 
hand om varandra, vår miljö och vår natur. Policyn för resor och fordon ska på en 
övergripande nivå styra mot mer miljöanpassade, mer kostnadseffektiva och mer säkra 
val gällande resor och fordon. 

Policyn omfattar tjänsteresor och möten inom arbete eller uppdrag och resor som 
kommunkoncernens personal och förtroendevalda gör, även resor till och från hemmet.

De fordon som policyn primärt omfattar är personbilar och lätta lastbilar. Övriga 
fordon i kommunen går under kategorin specialfordon och dit räknas exempelvis 
arbetsfordon. Policyn ska i största möjliga utsträckning vara styrande även för dessa.

Policyn föreskriver att vi ska överväga resefritt eller digitalt möte vid möten utanför 
kommunen. Vid prioritering av färdmedel föreskriver policyn att gå eller cykla när det 
är rimligt och att därefter välja kollektiva färdmedel eller kommunbil. Att använda egen 
bil finns med som alternativ när andra alternativ inte är rimliga eller möjliga.

Kommunen ska arbeta för mer central samordning och styrning från 
kommunförvaltningen gällande försörjning av- och förvaltning av fordon för 
kommunens verksamheter. 

Policyn refererar till relaterade styrdokument med riktlinjer och rutiner, som går in på 
mer detaljer och mer verksamhetsspecifika rutiner gällande resor och fordon.

Beslutsunderlag
Policy för resor och fordon 2022-05-25

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Sändlista
Orsa bostäder AB
Orsalokaler AB
Nodava AB

Marie Ehlin
Kommunchef
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en policy
Policyn anger kommunens övergripande förhållningssätt till något. Den kan klargöra synen på till
exempel föreningsbidrag, inköp och upphandling eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta regler,
bara översiktliga principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.

En policy ska ge en princip att hålla sig till, ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger till
exempel hur kommunen ställer sig till konkurrensutsättning, föreningsbidrag, friskvård,
hemarbete, deltid etcetera. En policy ska vara kortfattad och övergripande.

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum för beslut: 22-xx-xx
Dokumentet gäller för:  Orsa kommun

För revidering ansvarar:  Verksamhetsområde Service och utveckling
Datum för revidering:

Diarienummer:

Revideringsintervall:
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1. Utgångspunkter
Orsa kommuns vision Orsa 2050 berättar om ett hållbart samhälle för alla där vi tar hand om
varandra, vår miljö och vår natur. En viktig del i realiseringen av det är kommunens
hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

I Sverige står transportsektorn för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser,
varav vägtrafiken står för den största delen. Utsläppen innebär också lokal påverkan på luftkvalitén,
främst genom kväveoxider och kolväten. Till andra negativa aspekter kan räknas buller, trafikskador
och ekonomiska kostnader.1

Kommunkoncernens resor och fordon är områden som kommunen har betydande rådighet över och
det ska organiseras och drivas med så liten miljö och klimatpåverkan som möjligt och med god
ekonomi, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

2. Syfte och omfattning
Denna policy är styrande för Orsa kommuns nämnder, helägda bolag, Nodava AB2 och samtliga
medarbetare och förtroendevalda inom kommunkoncernen. Policyn ska styra kommunkoncernen
mot mer miljö-anpassade, mer kostnadseffektiva och mer säkra val och rutiner gällande resor och
fordon. Policyn omfattar tjänsteresor och möten inom arbete/uppdrag och resor som
kommunkoncernens personal och förtroendevalda gör till- och från arbete/uppdrag.

De fordon som policyn omfattar är primärt personbilar och lätta lastbilar.

3. Resfria möten och resor i tjänst/uppdrag
Vi planering av möten och resor i tjänst/uppdrag ska vi överväga alternativet resefritt/digitalt möte,
vilket särskilt gäller för möten utanför Orsa kommun. Resfria möten ger minskad miljöpåverkan och
sparar tid och pengar. Resfria möten kan dessutom underlätta för att samla deltagare.

Kommunen ska i sin lokalförsörjning organisera så att det finns ett tillräckligt utbud av mötesrum
med lämplig utrustning för digitala möten.

4. Prioritering av färdmedel
När resan ändå behöver göras prioriterar vi enlig följande:

4.1. Gå eller cykla
För kortare resor, och när det är rimligt, ska vi överväga att gå eller cykla3. Kommunens roll är att på
olika sätt främja detta, bland annat genom informationsinsatser, genom att tillhandahålla

1 www.naturvårdsverket.se
2 Policyn gäller för Nodava AB eftersom Orsa kommun är värdkommun och utövar ledningsfunktion för
bolaget.
3 Till cykel räknas även sparkcykel alt. ”cykelskoter”.
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utrustning och genom att långsiktigt förbättra infrastruktur för gång och cykling.

4.2 Kollektivtrafik eller kommunens bilar
Kollektivtrafik alternativt samåkning med kommunbil är förstahandsalternativ för resor inom
regionen, när det är möjligt och rimligt. En viktig roll för kommunen som arbetsgivare är att
upprätta rutiner som underlättar för att nyttja kollektivtrafik.

Möjligheten till samåkning tillsammans med närliggande kommuner ska tillvaratas.

Vid användande av kommunens fordon ska vi, om möjligt, välja det fordon som ger minst
miljöpåverkan.

Alternativet hyrbil kan väljas om inte en lämplig kommunbil finns tillgänglig. Hyrbil bokas enligt
gällande rutiner och avtal.

Om och när bokning av taxi förekommer, ska miljöbil efterfrågas.

Vid längre inrikesresor ska vi överväga resa med tåg eller buss med övernattning.

4.3 Egen bil
Då inte andra alternativ är möjliga eller rimliga, finns möjligheten att använda egen/privat bil.
Egen/privat bil innebär att kommunen förlorar en del av sin kontroll på miljöbelastning, ekonomisk
effektivitet och trafiksäkerhet. Kommunen ska därför verka för att förbättra tillgången för andra
bättre alternativ.

Parkeringsplatser för privata bilar tillgodoses av kommunens verksamheter i mån av tillgång.

Resor med privat bil ersätts enligt kollektivavtal.4

4.4 Flygresor
Eventuella flygresor ska stämmas av med ansvarig chef.

5. Beställning av resor
Kommunförvaltningen har ramavtal för resebyråtjänster, vilket omfattar bokningar av resor och logi
inom Sverige och utomlands.

6. Säkerhet
Resor ska ske i enlighet med gällande trafikregler.

Arbetsgivaren ansvarar för att anställda omfattas av tjänsteförsäkring vid resor inom tjänsten.

I övrigt hänvisas till riktlinjer och rutiner för resor och fordon.

4 Det gällande kollektivavtalet är BIA (Bilersättningsavtalet), vilket är en central överenskommelse från 2010
mellan SKR och fackliga organisationer.
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7. Förvaltning av kommunkoncernens fordon
Förvaltning av fordon är ett viktigt område som kommunen också har rådighet över. Kommun-
koncernen, som största arbetsgivare och en av de största fordonsägarna på orten, ska driva på
utvecklingen och vara en god förebild.

Kommunen ska verka för ökad central samordning och styrning från kommunförvaltningen gällande
försörjning av- och förvaltning av fordon för kommunkoncernens verksamheter.

8. Specialfordon
Med specialfordon avser vi andra fordon än personbilar och lätta lastbilar, exempelvis arbetsfordon.
Kommunens förvaltning och användning av specialfordon ska i största möjliga utsträckning följa
denna policy.

Riktlinjer och rutiner för specialfordon upprättas av respektive förvaltning/bolag och verksamhet.

9. Resor till och från hemmet
kommunen ska främja mer hållbara val även för personalens och förtroendevaldas resor mellan
hemmet och arbete/uppdrag. Till mer hållbara val räknas det som i föregående stycke nämnts om
gång och cykling.

9.1. Arbete på distans
Arbete hemifrån eller på distans kan innebära minskat resande och även möjligheter för kommunen
att utnyttja lokaler och arbetsplatser effektivare. Tillämpningen av detta framgår närmare av
respektive förvaltning/bolags riktlinjer och rutiner.

10. Implementering och uppföljning av policyn
Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att följa denna policy. Kommunens chefer ska
säkerställa att alla medarbetare känner till policyn och tillhörande riktlinjer. I chefens ansvar ligger
också att besluta om- och följa upp medarbetares resor i tjänsten.

11. Tillhörande riktlinjer och tillämpningsdokument
Policyn tillämpas genom riktlinjer, rutiner och andra beslut av kommunförvaltningen respektive de
kommunala bolagen.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 20.06.2022   

20 
(31)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 80 OK KS 2022/00252-1

Policy för resor och fordon
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Jäv
Joakim Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Policy för resor och fordon ska vara styrande för Orsa kommuns nämnder, helägda 
bolag och även NODAVA AB, eftersom Orsa kommun är värdkommun för detta bolag. 

Orsa kommuns vision ”Orsa 2050” berättar om ett hållbart samhälle för alla där vi tar 
hand om varandra, vår miljö och vår natur. Policyn för resor och fordon ska på en 
övergripande nivå styra mot mer miljöanpassade, mer kostnadseffektiva och mer säkra 
val gällande resor och fordon. 

Policyn omfattar tjänsteresor och möten inom arbetet eller uppdrag, resor som 
kommunkoncernens personal och förtroendevalda gör och även resor till och från 
hemmet.

Policyn föreskriver att vi ska överväga resefritt eller digitala möten vid möten utanför 
kommunen. Vid prioritering av färdmedel föreskriver policyn att gå eller cykla när det 
är rimligt och att därefter välja kollektiva färdmedel eller kommunbil. Att använda egen 
bil finns med som alternativ när andra alternativ inte är rimliga eller möjliga.

Policyn refererar till relaterade styrdokument med riktlinjer och rutiner, som går in på 
detaljer och mer verksamhetsspecifika rutiner gällande resor och fordon.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-06-07
Tjänsteutlåtande utredning och utveckling 2022-05-25
Policy för resor och fordon 2022-05-25

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 20.06.2022   

20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 80 OK KS 2022/00252-1

Policy för resor och fordon
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Jäv
Joakim Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Policy för resor och fordon ska vara styrande för Orsa kommuns nämnder, helägda 
bolag och även NODAVA AB, eftersom Orsa kommun är värdkommun för detta bolag. 

Orsa kommuns vision ”Orsa 2050” berättar om ett hållbart samhälle för alla där vi tar 
hand om varandra, vår miljö och vår natur. Policyn för resor och fordon ska på en 
övergripande nivå styra mot mer miljöanpassade, mer kostnadseffektiva och mer säkra 
val gällande resor och fordon. 

Policyn omfattar tjänsteresor och möten inom arbetet eller uppdrag, resor som 
kommunkoncernens personal och förtroendevalda gör och även resor till och från 
hemmet.

Policyn föreskriver att vi ska överväga resefritt eller digitala möten vid möten utanför 
kommunen. Vid prioritering av färdmedel föreskriver policyn att gå eller cykla när det 
är rimligt och att därefter välja kollektiva färdmedel eller kommunbil. Att använda egen 
bil finns med som alternativ när andra alternativ inte är rimliga eller möjliga.

Policyn refererar till relaterade styrdokument med riktlinjer och rutiner, som går in på 
detaljer och mer verksamhetsspecifika rutiner gällande resor och fordon.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-06-07
Tjänsteutlåtande utredning och utveckling 2022-05-25
Policy för resor och fordon 2022-05-25

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens utskott för strategi
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 37 OK KS 2022/00252-1

Policy för resor och fordon
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Sammanfattning av ärendet
Policy för resor och fordon ska vara styrande för Orsa kommuns nämnder, helägda 
bolag och även NODAVA AB, eftersom Orsa kommun är värdkommun för detta bolag. 

Orsa kommuns vision ”Orsa 2050” berättar om ett hållbart samhälle för alla där vi tar 
hand om varandra, vår miljö och vår natur. Policyn för resor och fordon ska på en 
övergripande nivå styra mot mer miljöanpassade, mer kostnadseffektiva och mer säkra 
val gällande resor och fordon. 

Policyn omfattar tjänsteresor och möten inom arbetet eller uppdrag och resor som 
kommunkoncernens personal och förtroendevalda gör, även resor till och från hemmet.

Policyn föreskriver att vi ska överväga resefritt eller digitala möten vid möten utanför 
kommunen. Vid prioritering av färdmedel föreskriver policyn att gå eller cykla när det 
är rimligt och att därefter välja kollektiva färdmedel eller kommunbil. Att använda egen 
bil finns med som alternativ när andra alternativ inte är rimliga eller möjliga.

Policyn refererar till relaterade styrdokument med riktlinjer och rutiner, som går in på 
mer detaljer och mer verksamhetsspecifika rutiner gällande resor och fordon.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande utredning och utveckling 2022-05-25
Policy för resor och fordon 2022-05-25

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling Kommunstyrelsen

Förslag gällande styrning av VA-bolagen och revidering av 
ägardirektiv
        
Sammanfattning av ärendet
Orsa, Mora och Älvdalens kommuner bildade år 2010 det gemensamma VA-bolaget
NODAVA AB, med Orsa kommun som värdkommun. NODAVA ägs med en tredjedel 
var av kommunerna genom de kommunala ägarbolagen Moravatten AB, Orsa 
Vatten och Avfall AB och Älvdalen Vatten och Avfall AB, fortsättningsvis benämnt 
[ägarbolag]. Anläggningarna ägs av respektive ägarbolag och personalen är 
organiserade inom NODAVA, som har rollen som utförarbolag. Kommunerna styr sina 
respektive ägarbolag utifrån bolagsordningar och ägardirektiv. Det gemensamägda 
NODAVA styrs av gemensam bolagsordning och gemensamt ägardirektiv. 

År 2020 genomförde konsultfirman Qualitarium AB en utredning om NODAVA på 
uppdrag av kommunerna. Utredningen gav rekommendationer om att förtydliga och 
förbättra styrningen av ägarbolagen och NODAVA. Service och utveckling inom Orsa 
kommun har därefter fått i uppdrag att inom ramen för befintlig bolagsstruktur ge 
konkreta förslag rörande styrningen, att ge förslag på revidering av bolagens 
ägardirektiv och att se över hur kommunerna tillsätter ledamöter för bolagen. I 
styrgruppen för uppdraget har ingått kommuncheferna samt verkställande direktören 
för bolagen. 

Följande viktigare revideringsförslag gäller för alla tre ägarbolagen och för NODAVA: 

 Tillägg om att protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning 
över styrelseledamöter ska publiceras på webbplats.

 Förtydliganden i styckena som beskriver verksamhetsinnehåll.
 Ändring till formuleringen ”eftersträva” nollresultat i stället för ”uppvisa” 

nollresultat i styckena 10 om ekonomiska mål.
 Tillägg om närvarorätt för kommundirektör/kommunchef och ekonomichef vid 

styrelsemöten.

För ägarbolagen föreslås vidare att ägardirektiven förtydligas om att ägarbolagen 
minst två gånger per år kallar till ägarråd, varvid bolaget ansvarar för agenda i 
samråd med ägaren. 

Styrelserna för VA-bolagen föreslås att i samråd med ägaren revidera styrelsens 
arbetsordning gällande agendorna för ägarråden och vilka frågor som tas upp vid 
mötestillfällena.

Med de ändringar som beskrivs ovan, kommer ägardirektiven för ägarbolagen att 
bli i princip likalydande i innehåll och formuleringar. 
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Viktigare revideringar som föreslås specifikt för NODAVA:s ägardirektiv:

 Förtydligande i stycke 3 om att Orsa kommun är värdkommun för bolaget och 
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget.

 Revidering av stycke 5 om NODAVA:s verksamhet, så att det bättre följer 
samarbetsavtalet och aktuell verksamhet.

 Förtydliganden gällande bolagets ändamål i stycke 6 om att säkerställa tillgång 
på kompetens, åstadkomma effektivitetsvinster och att säkerställa en 
kundorienterad verksamhet.

 Förtydligande i stycke 11 om att NODAVA:s verksamhet finansieras via intäkter 
från försäljning av tjänster till ägarbolagen och till ägarkommunerna. 

 Alla ägardirektiv har reviderats gällande benämningar/språk, formuleringar och 
uppdaterade hänvisningar till lagar.

För att stärka kommunstyrelsernas uppsikt över ägarbolagen och för att öka 
informationsutbytet föreslås att minst en av styrelseledamöterna för respektive 
ägarbolag samtidigt har post som ordinarie ledamot i sin kommunstyrelse. 

Kommunerna bör uppmärksamma möjligheten att med stöd utifrån § 9 i 
bolagsordningen för NODAVA utse ett lika stort antal ledamöter från varje kommun, 
maximalt tre ledamöter från varje kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning i respektive kommun (Orsa, Mora och Älvdalen)
får delgivning om dessa förslag rörande tillsättande av ledamöter.

Kommunstyrelserna kan genom internkontrollplanerna utöva uppsikt över att bolagen 
följer beslutade ägardirektiv.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-16
Konsultrapport från Qualitarium AB (2020)
Förslag ägardirektiv OVAB med markeringar och kommentarer, reviderat 2022-08-15
Förslag ägardirektiv NODAVA med markeringar och kommentarer, reviderat 
2022-08-15

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner.
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1. Bakgrund		
Mora,	Orsa	och	Älvdalens	kommuner	har	uppdragit	Qualitarium	AB	att	göra	en	utredning	om	
Nodavas	verksamhet.		

Syftet	med	konsultuppdraget	är	att	genomföra	en	utredning	som	även	ger	förslag	till	idéer	och	
lösningar	för	att	stärka	utveckling	och	kvalitet	i	verksamheten	inom	Nodavas	verksamhet.	

Frågeställningar	som	utredningen	besvarar:	

• Vad	var	syftet	med	bildandet	av	Nodava?	
• Har	samordningsvinster	som	avsågs	uppnåtts?	Om	inte,	vad	kan	göras	för	att	de	ska	uppnås?	
• Är	organisationen	ändamålsenlig	utifrån	uppsatta	mål	vid	bildandet?	
• Har	man	klarat	kompetensförsörjningen	på	ett	bättre	sätt?	
• Har	Nodava	rätt	kompetens	i	bolaget?	
• Arbetar	personalen	i	Nodava	för	alla	tre	kommunerna?	
• Hur	effektiva	är	och	hur	fungerar	Nodava	jämfört	med	andra	Avfalls-	och	VA	bolag?	
• Går	det	att	förändra	styrningen?	(Mot	bakgrund	att	det	upplevs	vara	administrativt	

betungande	med	tre	ägarbolag	och	flera	styrelser.)	
• Ska	bolaget	ha	egen	driftspersonal	eller	handla	upp	de	tjänsterna?	
• Förslag	till	förbättringar	för	att	uppnå	målen	och	effektivisera	bolaget?	

Underlag	till	utredningen	samlades	in	med	hjälp	av	dokumentstudier	och	intervjuer.	Baserat	på	de	
iakttagelser	som	vi	har	gjort	har	vi	sedan	gjort	en	nulägesanalys	med	fokus	på	Nodavas	nuvarande	
situation	samt	på	styrningsfrågor.	Slutligen	beskrivs	våra	analyser	och	bedömningar	och	där	även	
rekommendation	ges	samt	förslag	till	åtgärder	som	bedöms	kunna	förbättra	förutsättningarna	för	att	
utveckla	Nodavas	verksamhet	i	önskad	riktning.		

2. Iakttagelser	och	bedömningar	
2.1	Historik		

Mora,	Orsa	och	Älvdalens	kommuner	bildade	ett	gemensamt	bolag	år	2010	med	syfte	att	samarbeta	i	
områdena	VA	och	renhållning.		

Innan	beslut	togs	om	att	bilda	ett	gemensamt	bolag	gjordes	det	en	utredning1	vars	resultat	låg	som	
underlag	till	besluten	i	samtliga	tre	kommuner.	Den	rapporten	utgör	också	källa	i	den	nu	aktuella	
utredningen	till	att	beskriva	syftet	med	bildandet	av	Nodava.		

Sweco	gavs	i	uppdrag	att	göra	en	utredning	med	syftet	att	ta	fram	mål,	konsekvenser	och	förslag	till	
hur	samverkan	skulle	organiseras.	En	referensgrupp,	bestående	av	representanter	från	de	tre	
berörda	kommunerna	arbetade	tillsammans	med	konsulterna	och	definierade	målet	för	samarbetet	
enligt	följande:	”Att	genom	samordning	av	verksamheter	optimera	den	ekonomiska	effektiviteten,	
säkerställa	kompetensförsörjningen	och	verka	för	kvalitetsförbättringar	med	oförändrade	medel”.	I	
korthet	kan	utredningens	resultat	beskrivas	enligt	följande:	

-	utredningen	rekommenderade	kommunerna	att	bilda	en	gemensam	organisation	inom	VA	och	
renhållning	i	bolagsform.		

																																																													
1	Utredningen	gjordes	av	Sweco	Vatten	&	Miljö,	rapporten	är	daterad	2009-09-25.		
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-	målen	med	den	gemensamma	organisationen	uppgavs	främst	vara	att	säkerställa	kompetens-
försörjningen,	höja	effektiviteten	och	utveckla	kvaliteten	inom	verksamheterna.		

Förslaget	innebar	att	samtliga	kommuner	skulle	överlåta	sina	anläggningar	till	ett	ägarbolag	som	i	sin	
tur	skulle	äga	aktierna	i	det	nya	driftbolaget,	Nodava.		

Utredningens	analys	visade	att	samordningsvinsterna	skulle	bestå	i	gemensam	kompetensförsörjning	
och	ökad	effektivitet	genom	samordning	av	personalfunktioner	(ledning	och	administration).	
Följande	lista	är	hämtat	ur	Swecos	rapport	(citerad	något	förkortad	här).	Listan	beskriver	
motiveringen	till	val	av	bolagsform	framför	kommunalförbund:	

• Med	bolag	ska	alla	viktiga	politiska	beslut	(investeringar,	verksamhetsområde,	taxa,	ABVA,	
renhållningsordning)	tas	lokalt	

• Varje	kommun	står	för	sin	historik	i	anläggningar	och	ledningsnät.	
Makten	och	besluten	om	kommunens	egna	anläggningar	ligger	kvar	i	kommunen	via	
ägarbolaget.	I	kommunalförbund	övergår	anläggningarna	till	förbundet.		

• Rekommenderad	bolagsmodell	möjliggör	eventuell	framtida	organisatorisk	samverkan	med	
närliggande	kommuner		

• Aktiebolagslag	och	bokföringslag	kräver	ordning	och	reda	inom	ekonomin.	Passar	VA	och	
renhållning	bra	då	de	är	taxefinansierade	där	VA	ska	ha	egen	resultat-	och	balansräkning	

• Aktiebolagslagen	
o kräver	att	styrelse	agerar	i	enlighet	med	bolagets	bästa	
o kräver	instruktion	och	arbetsordning	som	tydliggör	styrelsens	och	VDs	ansvar	och	

uppdrag	
o möjliggör	extern	representation	i	styrelse	

• Bolagsformen	är	mer	anpassad	till	den	lokala	ägarstyrningen,	främst	i	Mora	och	Orsa	där	
kommunala	bolag	redan	finns	och	där	det	finns	upparbetade	rutiner	och	dokument	för	
ägarstyrning	

• Motiv	saknas	till	att	samordna	all	kommunalteknik	inom	samma	organisation	(fördel	
kommunalförbund)	

• Kommunalförbund	kan	uppfattas	som	”kommun	i	kommunen”	
• I	Mora	”slipper”	man	överföra	va-anläggningarna	från	Moravatten	till	ny	juridisk	person”	

Vidare	åberopades	positiva	erfarenheter	från	andra	kommuner	som	grund	för	rekommendationen.		

Vi	noterar	att	andra	alternativa	organisationsstrukturer	inte	utreddes	i	rapporten.	Utredningen	
problematiserade	inte	den	föreslagna	ägarstrukturen	där	kommunerna	äger	Nodava	genom	
ägarbolag.	Det	kan	eventuellt	vara	anledningen	till	att	någon	djupare	analys	eller	beskrivning	om	
ägarbolagens	syfte	och	roll	inte	finns	i	rapporten,	utöver	att	dessa	skulle	bli	ägare	av	anläggningarna	
samt	av	aktierna	i	Nodava.		

Utredningen	lyfte	fram	positiva	ekonomiska	effekter	som	kunde	förväntas	uppnås,	i	form	av	
minskade	kostnader	med	3,8	–	4,8	mkr	till	2013.	I	efterhand	är	det	svårt	att	utröna	vad	som	låg	till	
grund	för	denna	beräkning2.	Vidare	nämns	långsiktig	ekonomisk	planering	som	en	ekonomisk	fördel.		

Intervjupersoner	bekräftade	att	kompetensförsörjning	ansågs	och	fortfarande	anses	vara	en	mycket	
viktig	anledning	till	att	samarbetet	blev	till	och	att	det	bedöms	vara	positivt.	De	ekonomiska	

																																																													
2	Det	finns	en	sammanställning	av	vid	tidpunkten	aktuella	kostnader	i	de	tre	kommunerna	för	de	berörda	
verksamheterna.	Däremot	finns	det	inte	specificerat	hur	prognoserna	som	leder	till	besparingarna	har	
beräknats.		
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besparingsmöjligheterna	och	möjlighet	till	effektivisering	i	form	av	samordning	nämndes	vidare	som	
viktiga	anledningar	till	samarbetet.	Vidare	nämndes	även	möjlighet	till	att	tillsammans	kunna	möta	
framtida	krav	som	en	viktig	faktor.		

För	att	få	en	fullständig	bild	av	Nodavas	historia	är	det	viktigt	att	nämna	i	sammanhanget	att	bolaget	
inte	har	haft	kontinuitet	i	ledarskapet.	Under	de	tio	åren	som	bolaget	har	funnits	har	fem	olika	
personer	varit	på	VD-posten.		

I	samband	med	bildandet	av	Nodava	bildades	också	ägarbolagen	i	Orsa	(Orsa	Vatten	och	Avfall	AB)	
samt	i	Älvdalen	(Älvdalen	Vatten	och	Avfall	AB).	Moravatten	AB,	som	är	Mora	kommuns	ägarbolag	
hade	bildats	tidigare3.	Efter	bildandet	av	de	nya	bolagen	överfördes	kommunernas	VA-anläggningar	
till	respektive	kommuns	bolag.	Därmed	blev	dessa	tre	bolag	huvudmän	i	respektive	kommun	enligt	
LAV.	Vidare	äger	bolagen	aktierna	i	Nodava,	jämnt	fördelat	en	tredjedel	var.		

Ägarstrukturen	utformades	således	enligt	följande	skiss:	(bilden	är	tagen	från	utredningen	som	
gjordes	av	Nodava	i	mars	2020):	

	

2.2	Nuläget	i	Nodava	

Följande	grundläggande	styrdokument	reglerar	Nodavas	och	ägarbolagens	organisation,	styrning	och	
verksamhet:	

• Bolagsordning	för	Nodava,	antagen	av	samtliga	kommuners	fullmäktige	i	2013	
• Bolagsordning	för	respektive	ägarbolag,	antagna	av	respektive	kommunfullmäktige	
• Ägardirektiv	för	Nodava	samt	för	respektive	ägarbolag	
• Uppdrags-	och	samarbetsavtal	mellan	ägarbolagen	och	Nodava	(reviderat	2013	och	beslutat	i	

KF	i	respektive	kommun)	
• VD-instruktion	i	Nodava,	som	antas	årligen	av	styrelsen	
• Företagspolicy	(endast	i	Mora	kommun)	

Styrelse	och	bolagsledning	

Ägarbolagens	styrelser	utses	av	respektive	kommuns	fullmäktige.	Vidare	utser	varje	fullmäktige	högst	
tre	ledamöter	till	Nodavas	styrelse.	Ledamöterna	i	Nodavas	styrelse	idag	är	också	ledamöter	i	
ägarbolagens	styrelser.		

																																																													
3	Moravatten	AB	var	huvudman	för	vatten	och	avlopp	(VA)	samt	skötte	drift-	och	underhåll	av	Mora	kommuns	
gata	och	park	som	inte	låg	på	entreprenad	vid	denna	tidpunkt.	Inför	Nodavas	bildande	återtog	Mora	kommun	
skötseln	av	gata	och	park.	Avfallsverksamheten	övergick	till	Moravatten	år	2014.	
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Nodavas	VD	är	även	VD	i	de	tre	ägarbolagen.	Ägarbolagen	har	ingen	egen	personal.	Administrationen	
för	de	tre	bolagen	sköts	av	Nodavas	personal.		

Under	de	genomförda	intervjuerna	blev	det	stundtals	tydligt	hur	svårt	det	är	att	hålla	isär	rollerna.	
Vid	möte	med	Nodavas	styrelse	och	senare	med	respektive	ägarbolags	styrelse	uppstod	det	
situationer	där	svaren	indikerade	att	det	krävdes	förtydligande	om	vilken	roll	den	svarande	personen	
intog.	På	samma	sätt	signalerade	VD:n	för	bolagen	svårigheten	med	att	hålla	isär	sina	roller	som	
företrädare	av	respektive	bolag.	Samtidigt	som	dessa	svårigheter	diskuterades	påtalade	dock	flera	
personer	de	fördelar	som	personunionen	medför.	Bland	annat	nämndes	att	den	underlättar	
informationsflödet,	att	den	ger	en	bättre	helhetsperspektiv	och	att	vissa	frågor	inte	behöver	beredas	
och	hanteras	i	flera	instanser.	

Nodavas	personal	sköter	de	administrativa	uppgifterna	åt	Nodava	samt	åt	de	tre	ägarbolagen.	Detta	
inkluderar	ekonomi,	budget,	årsredovisningar,	styrelsemöten	och	protokoll.		

Nodavas	kontakter	med	ägarbolagen	och	med	kommunerna	sköts	främst	via	styrelsen,	där	
ledamöterna	även	är	ledamöter	i	respektive	ägarbolags	styrelse.	Dessutom	deltar	VD:n	i	
presidieträffar	som	kommunernas	kommunstyrelser	håller	tillsammans	två	gånger	per	år.	Vid	dessa	
träffar	säger	VD:n	att	hon	har	fått	instruktion	om	att	representera	Nodava	(och	inte	ägarbolagen).		

Personal	

Nodava	har	93	anställda,	varav	fem	har	chefsposition.	Enligt	bolagsledningen	har	man	lyckats	med	en	
del	viktiga	rekryteringar	av	nyckelkompetenser	de	senaste	åren	och	Nodava	säger	sig	stå	starkt	i	
konkurrensen	om	kompetenta	medarbetare.		

Enligt	intervjuerna	bedöms	antalet	anställda	vara	något	högre	än	vad	som	skulle	behövas.	Två	
anledningar	uppgavs	till	övertalighet:		

• Bolaget	har	en	”ryggsäck”:	i	samband	med	bildandet	av	Nodava	övergick	all	personal	från	
kommunernas	berörda	avdelningar	till	bolaget	och	många	av	dessa	är	kvar	i	Nodava	idag.	Det	
pågår	dock	ett	generationsskifte.		

• Nyrekryteringar	där	man	gjorde	bedömningen	att	dessa	var	strategiskt	viktiga.	Det	gäller	
sådan	nyckelkompetens	att	det	var	nödvändigt	att	ta	tillfället	i	akt	när	personer	med	rätt	
utbildning	och	bakgrund	kunde	anställas.	Samtidigt	signalerade	några	anställda	att	de	var	
intresserade	att	gå	i	pension	i	förtid	men	ändrade	sig	sedan.	Således	finns	det	tjänster	där	
det	har	blivit	en	längre	överlämningstid	än	det	var	planerat.	

Två	personer	har	tackat	ja	till	erbjudande	att	gå	i	förtida	pension	mot	ersättning	och	dessa	kommer	
att	avsluta	sina	anställningar	under	hösten	2020.	Det	finns	också	diskussioner	och	en	strategi	kring	
att	inte	automatisk	ersätta	personer	som	slutar	sin	anställning	utan	att	göra	en	analys	av	behovet	i	
förhållande	till	befintlig	kompetens	och	till	kommande	uppdrag.		

Nodava	har	sitt	huvudkontor	i	Orsa,	där	samtliga	tjänstepersoner	(cirka	35	personer)	har	sitt	kontor.	
Driftpersonalen	(cirka	60	personer)	är	på	för	dagen	aktuella	arbetsställen,	vilket	kan	vara	i	någon	av	
de	tre	kommunerna.		

Bolaget	säger	sig	brottas	fortfarande	med	en	intern	”kulturell”	uppdelning,	där	en	del	av	drifts-
personalen	ser	sig	själva	tillhöra	”sin”	kommun.	Detta	orsakar	i	vissa	lägen	svårigheter	med	att	
planera	bemanning	och	att	fördela	personal	efter	behov.	Det	pågår	ett	arbete	i	Nodava	med	att	
skapa	en	större	”vi-känsla”	och	två	gånger	per	år	samlas	all	personal	för	en	intern	konferens.	
Problemet	berör	inte	tjänstepersonerna.		
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Personalen	i	Nodava	har	individuell	lönesättning.	Det	har	visat	sig	vara	svårt	att	implementera	det	i	
praktiken,	inte	minst	bland	cheferna	fanns	det	en	viss	rädsla	för	att	ta	obekväma	beslut.	Det	har	
genomförts	chefsutbildningar	med	syfte	bland	annat	att	involvera	cheferna	för	att	ta	ansvar	för	att	
löneutvecklingen	ska	kopplas	till	prestation.	Idag	anser	man	att	det	börjar	ge	resultat	och	
lönesättningen	kopplas	allt	tydligare	till	medarbetarens	prestation.			

2.2	Förhållandet	mellan	kommunerna,	ägarbolagen	och	Nodava	

Följande	avsnitt	fokuserar	på	parternas	förhållande.	Redan	som	inledning	bör	det	nämnas	att	det	
råder	olika	uppfattningar,	både	i	styrdokument	och	i	det	dagliga	samtalet,	vem	som	åsyftas	när	man	
säger	”ägaren”	till	Nodava.	I	vissa	sammanhang	är	det	kommunen	och	ägarbolaget	tillsammans,	i	
andra	är	det	en	av	dessa	parter.	Det	har	också	påpekats	att	förhållandet	mellan	parterna	är	svår	att	
förstå	för	medborgaren	som	ser	Nodava	på	sin	hemort	men	får	en	räkning	från	ägarbolaget.	
Räkningen	ska	sedan	betalas	till	ägarbolaget.		

Under	intervjuerna	framkom	det	att	representanter	för	de	inblandade	parterna	ser	Nodava	som	en	
utförarverksamhet.	Vem	som	i	så	fall	är	beställaren	är	mindre	tydligt,	någon	svarade	att	det	är	
ägarbolaget,	någon	annan	att	det	är	kommunen	och	ytterligare	andra	att	det	är	kommunen	genom	
ägarbolaget.	Nodava	självt	menar	att	de	kan	ses	som	ett	utförarbolag	och	att	beställningen	läggs	
genom	uppdragsavtalet,	ägardirektivet	och	bolagsordningen.		

Förhållandet	mellan	kommunerna	och	ägarbolagen	

Vi	konstaterar	att	ägarbolagens	bolagsordningar	och	ägardirektiv	är	antagna	av	respektive	
kommunfullmäktige,	vilket	är	formellt	korrekt.	Bolagsordningarna	och	ägardirektiven	är	i	allt	
väsentligt	likalydande	(bortsett	från	aktiekapitalet	som	skiljer	sig	åt	i	de	tre	bolagen	samt	om	hur	
ägardialog	ska	ske).	

Ägardirektiven	anger	följande	syfte	med	ägarbolagen:		

Mora/Orsa/Älvdalens	kommuns	syfte	med	att	äga	bolaget	är			

• att	äga	vatten-,	avlopps-	och	avfallsanläggningar	inklusive	återvinningscentral	i	
Mora/Orsa/Älvdalens	kommun		

• att	tillsammans	med	Mora	eller	Orsa	eller	Älvdalens	kommuner	i	det	gemensamt	ägda	bolaget	
Nodava	AB	säkerställa	en	långsiktigt	effektiv	och	kundorienterad	verksamhet	som	bättre	möter	
framtidens	krav	och	behov	än	vad	var	och	en	av	ägarkommunerna	själv	klarar	av.	

Under	intervjuerna	uppgavs	vidare	att	ägarbolagens	syfte	var	att	kunna	ha	fokus	på	VA-	och	avfalls-
området,	som	annars	kunde	behöva	konkurrera	med	annat	kommunalt	ansvarsområde.	Att	ha	en	
fokuserad	styrelse	med	förståelse	för	och	kompetens	inom	området	bedömdes	som	viktigt.	Att	
tydligt	kunna	avgränsa	avgiftsfinansierad	verksamhet	från	skattefinansierad	verksamhet	var	
ytterligare	argument	som	framfördes.	

På	frågan	om	vad	ägarbolagens	praktiska	ansvar	bestod	i	svarade	de	flesta	av	intervjupersonerna	att	
det	var	att	beställa	från	Nodava	de	tjänster	som	kommunen	behöver.		

Ägardirektiven	för	Orsa	och	Älvdalens	kommuner	uppger	att	”Bolagets	presidium,	VD	och	vid	behov	
andra	nyckelpersoner	i	bolaget	ska	delta	vid	så	kallat	ägarrådsmöte.	Bolaget	kallar	till	ägarrådsmöte	
minst	två	gånger	per	år.”	Denna	skrivning	ändrades	i	Moravattens	ägardirektiv	till	följande	lydelse:	
”Bolaget	ska	delta	vid	de	planerings-	och	uppföljningstillfällen	kommunen	kallar	till,	med	utgångs-
punkt	i	kommunens	kommunplaneprocess	och	styrprinciper.”	I	Älvdalen	genomför	man	ägardialoger	
två	gånger	om	året.	I	Orsa	menade	ägarbolagets	styrelse	att	det	finns	en	bra	dialog,	men	att	i	vissa	
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frågor	skulle	kommunledningen	ha	bättre	kunskap	om	underliggande	argument	till	beslutsförslagen	
(t.ex.	när	det	gäller	behovet	av	att	höja	taxorna).	Moravattens	styrelse	sade	att	ägardialogen	inte	har	
förbättrats	sedan	ändringen	infördes	i	ägardirektivet	och	de	bedömer	att	det	inte	finns	tillräckligt	
strukturerade	samtal	med	kommunstyrelsen.		

Ägarbolagen	betonade	vikten	av	att	ha	utrymme	för	att	besluta	i	VA-frågor.	Samtidigt	konstaterar	vi	
att	ansvaret	för	VA-frågor	är	och	förblir	kommunens,	oavsett	om	kommunen	väljer	att	bedriva	
verksamheten	i	bolagsform	eller	som	förvaltning.	Till	exempel	beslut	om	VA-plan	och	om	taxor	kan	
enbart	fattas	av	kommunerna	och	inte	av	bolagen.		

Ägarbolagens	styrelser	uttryckte	irritation	över	att	kommunerna	i	vissa	fall	”går	förbi”	ägarbolagen.	
Det	gäller	främst	frågor	som	berör	VA-planering,	investeringar	men	att	det	även	förekommer	att	
tjänstepersoner	från	kommunen	gör	direkta	”beställningar”	till	personal	på	Nodava.	Man	menar	att	
det	försvårar	ägarbolagens	situation	när	de	inte	blir	involverade	i	frågor	som	berör	VA-området.		

Förhållandet	mellan	kommunerna	och	Nodava	

Kommunerna	står	inför	stora	investeringar	i	VA-nätet.	Investeringar	berör	både	utbyggnad	av	nätet	
och	behov	av	att	investera	befintligt	nät.	De	tre	kommunerna	har	kommit	olika	långt	och	har	delvis	
olika	investeringstakter	inplanerade	inför	de	kommande	åren.	Under	intervjuerna	framkom	det	att	
investeringarna	anses	främst	beröra	kommunernas	egna	ekonomier	och	inte	den	verksamhet	som	
bedrivs	i	Nodava.	Från	Nodavas	perspektiv	påpekar	man	dock	att	både	behovet	för	akuta	
förbättringsåtgärder	och	ett	utbyggt	nät	påverkar	bolagets	förutsättningar.		

Kommunernas	politiska	och	förvaltningsledning	uttryckte	främst	i	Älvdalen	och	i	Mora	att	Nodava	är	
en	”satellit”	som	finns	ute	i	periferin	och	att	man	inte	hade	särskilt	bra	koll	på	Nodavas	verksamhet,	
utan	att	man	räknar	med	att	ägarbolagen	har	det.	I	Orsa	kommun	har	man	en	närmare	kontakt	till	
bolaget,	vilket	kan	förklaras	med	att	bolagets	ledning	faktiskt	sitter	på	samma	ort.		

De	gällande	styrdokumenten	föreskriver	i	vissa	fall	att	kommunerna	ska	ha	direkt	inflytande	över	
Nodavas	verksamhet.	I	ägardirektivet	till	Nodava	står	följande:	

”Bolaget	står	[…]	under	uppsikt	av	kommunstyrelsen	i	var	och	en	av	ägarkommunerna.	
Kommunstyrelserna	utövar	kommunens	ledningsfunktion	över	bolaget	i	enlighet	med	vad	som	anges	i	
kommunstyrelsens	reglemente.”	(3.	Kommunens	ledningsfunktion)	

”Bolaget	ska	till	kommunstyrelserna	redovisa	bolagets	ställning	och	resultat	per	den	31/3	och	31/7.”	
(12.	Information	och	ägardialog)	

”Bolagets	presidium,	VD	och	vid	behov	andra	nyckelpersoner	i	bolaget	ska	delta	vid	så	kallat	
ägarrådsmöte.	[…]	Ägarna	ska	representeras	av	representanter	från	respektive	kommun.”	(12.	
Information	och	ägardialog)	

I	ägardirektivet	nämns	inte	ägarbolagen.		

Uppdragsavtalet	är	tecknat	mellan	ägarbolagen	och	Nodava	vilket	tyder	på	att	det	är	ägarbolagen	
som	anses	vara	uppdragsgivare	i	detta	dokument.		

Gällande	beställarkompetens	och	kompetens	för	behovsbedömning	konstaterar	vi	att	kommunerna	
inte	har	egen	personal	utan	anlitar	Nodava	för	detta	och	i	vissa	fall	extern	konsulthjälp.	
Kommunernas	behov	består	både	av	stöd	med	VA-planer	och	med	behovsbedömning	om	underhåll	
av	befintligt	nät.	Nodava	har	samma	syn,	att	det	saknas	beställarkompetens	hos	kommunerna.	
Samtidigt	påpekade	flera	intervjupersoner	att	syftet	med	att	skapa	Nodava	var	just	att	samla	
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kompetensen,	vilket	man	har	lyckats	med.	När	kommunerna	anlitar	Nodava	för	att	bistå	med	
kompetens	har	det	mer	eller	mindre	varit	uttalat	att	Nodava	ska	debitera	kommunen	för	denna	
tjänst.	Samtidigt	menar	man	i	Nodava	att	man	inte	har	varit	konsekvent	med	detta.	I	vissa	fall	har	det	
varit	ägarbolaget	som	har	fått	fakturan	och	i	andra	fall	har	det	inte	debiterats	alls.		

Kommunerna	hanterar	olika	hur	Nodavas	ekonomiska	resultat	inkluderas	i	kommunens	
sammanställda	redovisning.		

Vi	konstaterar	vidare	att	ingen	av	kommunerna	har	hanterat	ägarstyrning	eller	insyn	i	de	kommunala	
bolagens	verksamhet	som	ett	riskområde	och	tagit	med	i	sin	interna	kontrollplan.		

Förhållandet	mellan	ägarbolagen	och	Nodava	

Intervjupersonerna	beskrev	ägarbolagen	som	”länken	mellan	kommunen	och	Nodava”	eller	som	
”Nodavas	ägare”.	Förhållandet	mellan	ägarbolagen	och	Nodava	utövas	i	praktiken	genom	
personunioner.	Personunion	förekommer	både	mellan	styrelserna	och	i	bolagsledningen	(VD	och	
administrativ	personal).	

I	samband	med	intervjuerna	med	Nodavas	och	ägarbolagens	styrelser	förde	vi	samtal	kring	de	
enskilda	ledamöternas	situation,	jävssituationer	och	hur	dessa	hanteras.	Man	menade	i	intervjuerna	
med	ägarbolagens	styrelser	att	det	inte	var	ett	problem	att	hantera	de	olika	rollerna.	Enligt	
information	vi	fick	hanteras	jäv	i	varje	enskilt	fall	och	detta	dokumenteras.	Därmed	menar	man	att	
det	inte	fanns	några	risker	som	ett	resultat	därav.	Andra	intervjupersoner	uttryckte	dock	tvivel	kring	
om	det	faktiskt	är	möjligt	att	alltid	skilja	på	sina	roller.		

I	samband	med	intervjun	med	Nodavas	styrelse	noterar	vi	att	flera	ledamöter	uttryckte	tydligt	att	de	
representerar	”sina”	kommuner	i	Nodava	och	att	deras	uppgift	var	bland	annat	att	ta	tillvara	
ägarkommunens	intressen.		

Vi	konstaterar	att	ägarbolagens	budgetar	bereds	av	bolagens	VD	som	också	är	Nodavas	VD.	Att	så	ska	
ske	framgår	av	uppdragsavtalet:	”Nodava	AB	ska	före	aktuellt	verksamhetsår	upprätta	budget	för	
egen	verksamhet	och	förslag	till	budget	för	respektive	Updpragsgivares	verksamhet	inklusive	förslag	
till	investerings-	och	verksamhetsplaner”	(7.	Administration).	

Förhållandet	mellan	de	tre	ägarbolagen		

Enligt	Nodavas	ägardirektiv	ska	Nodava	initiera	möten	med	ägarna	om	omständigheterna	så	påkallar.	
Det	framgår	inte	tydligt	vem	som	avses	med	”ägarna”	–	kommunerna	eller	ägarbolagen.	I	ägar-
direktivet	samma	stycke	står	det	att	Nodava	ska	kalla	till	ägarrådsmöte	två	gånger	per	år	där	ägarna	
ska	representeras	av	representanter	från	respektive	kommun.	Det	mötet	sker	idag	inom	ramen	för	
kommunernas	gemensamma	presidieträffar.		

Att	de	tre	ägarbolagen	skulle	ha	något	formaliserat	ägarsamråd	stadgas	inte	i	några	av	de	gällande	
styrdokumenten.	Det	har	trots	det	funnits	ägarsamråd	mellan	ägarbolagen.	Det	senaste	protokoll-
förda	mötet	var	i	2018.	Enligt	intervjuerna	har	det	förekommit	andra	tillfällen	där	enskilda	ägarfrågor	
diskuterades.	Styrelserna	för	ägarbolagen	uppgav	att	deras	kontakter	förs	främst	i	samband	med	
styrelsemötena	i	Nodava	AB.	Återigen	nämndes	personunionerna	som	en	praktisk	lösning	i	frågan.	
Styrelserna	uttryckte	i	samband	med	diskussionerna	om	samarbetet	mellan	ägarbolagen	en	önskan	
för	ett	mer	strukturerat	och	fokuserat	ägarråd	där	ägarfrågor	och	strategiska	frågor	från	deras	egna	
perspektiv	kunde	diskuteras.		
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2.3	Nuläget	mot	bakgrund	av	det	ursprungliga	syftet	

Nodavas	VD	gjorde	en	utredning	i	mars	2020	med	syfte	att	göra	en	uppföljning	av	hur	väl	
förväntningarna	som	definierades	i	samband	med	bildandet	av	Nodava	uppfylldes.	Precis	som	denna	
utredning	har	gjort,	tog	även	hon	den	ursprungliga	Sweco-rapporten	som	utgångsläge.		

Sammantaget	visar	den	interna	utredningen	att	de	uppsatta	målen	till	stor	del	har	uppfyllts.	En	stor	
del	av	den	kompetens	som	man	bedömde	behövdes	har	rekryterats	samtidigt	som	antalet	chefer	har	
minskat.	Vi	är	eniga	i	dessa	bedömningar.	Vad	gäller	de	ekonomiska	målen	är	det	svårt	att	göra	
jämförelser,	eftersom	det	saknas	information	om	hur	beräkningarna	om	förväntade	besparingar	
gjordes.	Vi	håller	i	stor	utsträckning	med	utredningens	resultat	samt	konstaterar	samma	utmaningar	
när	det	gäller	begränsningarna	i	möjligheten	att	göra	jämförelser.			

3. Bedömningar	och	rekommendationer	
Först	vill	vi	betona	att	alla	tre	kommuner	bedömer	att	ett	samarbete	i	VA-	och	avfallsfrågor	är	
nödvändigt	för	att	klara	av	nuvarande	och	kommande	utmaningarna	som	kommunerna	står	inför.	Vi	
är	eniga	i	denna	bedömning	och	tillägger	att	utredningens	iakttagelser	tyder	på	att	Nodava	levererar	
de	tjänster	och	service	som	kommunerna	har	behov	av.		

Utredningen	visar	att	främst	inom	området	kompetensförsörjning	har	Nodava	och	därmed	
kommunerna	lyckats	bra.		

Vad	gäller	ekonomiskt	resultat	är	jämförelsen	svår.	Att	jämföra	nuvarande	verksamhet	med	
verksamheten	som	den	var	för	tio	år	sedan	när	Nodava	bildades	skulle	inte	ge	en	rättvis	bild.	Dels	har	
kommunernas	behov	förändrats.	Både	utbyggnation	av	nätet	och	genomförda	eller	uteblivet	
underhåll	gör	jämförelsen	svår.	Vidare	har	förändrad	lagstiftning	och	ökade	krav	på	miljöaspekter	
gjort	att	behoven	har	förändrats	väsentligt.		

Mot	denna	bakgrund	bedömer	vi	att	av	de	ursprungliga	syftena	med	Nodavas	bildande,	”Att	genom	
samordning	av	verksamheter	optimera	den	ekonomiska	effektiviteten,	säkerställa	kompetens-
försörjningen	och	verka	för	kvalitetsförbättringar	med	oförändrade	medel,”	har	kompetens-
försörjningen	säkerställts.	Vidare	bedömer	vi	att	det	inte	är	möjligt	att	med	ja	eller	nej	besvara	
frågorna	om	de	ekonomiska	effektiviteten	har	optimerats	eller	om	kvalitetsförbättringar	har	
uppnåtts.	Det	är	inte	heller	möjligt	att	avgöra	om	den	nuvarande	verksamheten	bedrivs	med	
oförändrade	medel.	Vi	ser	dock	starka	indikationer	på	att	samma	kvalitet	svårligen	hade	kunnat	
uppnås	utan	ett	samarbete.		

3.1	Nodavas	verksamhet,	effektivitet	och	resultat	

Som	nämns	ovan	anses	Nodava	både	vara	nödvändigt	och	i	stort	sett	väl	fungerande	av	de	
intervjuade	politikerna	och	tjänstemännen	i	de	tre	kommunerna.		

Kommentarerna	kring	överbemanning	i	Nodava	anser	vi	vara	ett	problem	som	bolaget	har	gett	
förklaringar	till	och	tycks	vara	medvetet	om	samt	har	en	handlingsplan	för	att	hantera.	

Vad	gäller	personalens	inställning	kring	att	arbeta	åt	samtliga	kommuner	så	har	vi	fått	indikationer	
från	kommunerna	kring	att	det	finns	ett	problem	och	det	bekräftades	av	Nodava.	Återigen	bedömer	
vi	att	bolaget	har	uppmärksammat	problemet	och	har	en	handlingsplan	för	att	hantera	det.	Vi	
rekommenderar	att	arbetet	med	att	bygga	en	stark	och	sund	företagskultur	förstärks.		

Som	vi	beskriver	ovan	är	det	inte	möjligt	att	göra	en	jämförelse	för	att	bedöma	om	Nodava	uppfyller	
målet	med	att	åstadkomma	kvalitetsförbättringar	med	oförändrade	medel.	Det	finns	helt	enkelt	inte	
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tillräckligt	underlag	för	att	kunna	definiera	vad	som	menas	med	kvalitetsförbättringar	konkret	samt	
hur	oförändrade	medel	ska	beräknas.	Vidare	bör	det	tas	i	beaktande	att	förutsättningarna	har	
förändrats	under	de	tio	åren	som	gått	sedan	Nodava	bildades.	Det	som	är	värt	att	notera	kring	
Nodavas	effektivitet	är	kanske	snarare	dess	förmåga	att	tillgodose	kommunernas	behov	inom	VA-	
och	avfallsområdena.	Att	uttala	sig	om	det	skulle	ha	varit	lika,	mer	eller	mindre	effektivt	om	
kommunerna	hade	haft	det	i	egen	regi	skulle	vara	mer	spekulation	än	en	kvalificerad	och	
professionell	bedömning	grundad	på	fakta.		

Vad	gäller	frågan	om	Nodava	borde	ha	all	kompetens	i	den	egna	organisationen	eller	om	vissa	
tjänster	kan	och	bör	upphandlas	kan	vi	konstatera	att	i	det	gällande	uppdragsavtalet	framgår	det	att	
detta	beslut	kan	fattas	av	bolaget	självt:		

”Var	och	en	av	uppdragsgivarna	uppdrar	åt	Nodava,	som	åtar	sig	att	själv,	eller	genom	
entreprenörer,	i	enlighet	med	detta	avtal	och	de	anvisningar	som	styrelserna	i	respektive	bolag	
lämnar	ombesörja	Uppdragsgivarnas	verksamt	inom	allmänna	vattentjänster	innefattande	
produktion	och	distribution	av	renvatten…”	(2.	Uppdragets	omfattning).	Vår	bedömning	är	därför	att	
denna	fråga	berör	bolagets	interna	organisation	och	därmed	bör	beslut	därom	överlåtas	till	
bolagsledningen.	Nodavas	VD	konstaterade	att	i	vissa	fall	ger	valet	av	en	extern	konsult	större	
flexibilitet	och	därmed	även	lägre	kostnader	på	lång	sikt	än	att	anställa	en	person.	Frågan	hänger	
också	samman	med	den	långsiktiga	strategiska	planeringen	för	Nodavas	verksamhet.	Om	
kommunerna	bedömer	detta	som	en	viktig	fråga	bör	den	hanteras	genom	att	tydligt	signalera	behov	
för	en	viss	kompetens	på	lång	sikt	till	Nodavas	bolagsledning.		

3.2	Förhållandet	mellan	kommunerna,	ägarbolagen	och	Nodava	–	styrning	och	ledning	

Gällande	förhållandet	mellan	berörda	parter	och	hur	styrning	av	ägarbolagen	och	av	Nodava	
fungerar	ser	vi	brister	både	på	en	strategisk	nivå	och	i	implementeringen.	Vi	gör	den	samman-
fattande	bedömningen	att	det	finns	ett	behov	för	att	se	över	ägarstrukturen	och	dess	grunder,	syfte	
och	styrmodellens	effektivitet.	Grundat	på	denna	översyn	finns	det	behov	för	att	förtydliga	ansvars-
fördelning,	att	definiera	roller	och	befogenheter.	Vidare	ser	vi	ett	behov	för	att		dokumentera	detta	
genom	att	uppdatera	ägardirektiven,	bolagsordningarna	och	uppdragsavtalet.		

Det	finns	brister	i	tydligheten	i	de	antagna	och	gällande	styrdokumenten.	Otydligheterna	berör	
främst	roller	och	ansvar	men	också	praktiska	frågor	om	t.ex.	vem	Nodava	ska	rapportera	till.	Det	
finns	flera	exempel	på	där	styrdokumentens	föreskrifter	inte	följs.	Till	viss	del	kan	dessa	brister	
tillskrivas	otydligheterna,	där	till	exempel	Nodava	rapporterar	till	”ägarna”,	dvs	till	ägarbolagen,	
medan	styrdokumenten	kan	tolkas	som	att	rapportering	ska	ske	direkt	till	kommunstyrelserna.		

Vi	bedömer	att	det	finns	allvarliga	brister	i	ägarbolagens	ekonomiska	styrning.	Nuvarande	styrning	
innebär	att	kommunerna	har	uppdragit	åt	Nodava	att	ta	fram	budgetförslag	för	ägarbolagen,	vilket	i	
praktiken	innebär	att	även	förslag	till	utformning	av	de	ekonomiska	ramarna	har	överlåtits.	I	den	
nuvarande	ägarstrukturen	finns	det	således	inga	inbyggda	”säkerhetsbromsar”:	ingen	av	de	ansvariga	
för	budgetberedningen	har	incitament	för	att	begränsa	ägarbolagens	ekonomiska	ramar	eller	att	ta	i	
beaktande	kommunkoncernens	hela	ekonomi.	Det	ska	betonas	att	vår	bedömning	inte	grundas	på	
några	indikationer	att	det	skulle	förekomma	fall	där	budgeten	inte	är	korrekt	och	motsvarar	behovet,	
men	vi	bedömer	att	risken	ska	anses	vara	särskilt	allvarlig	eftersom	den	är	systemrelaterad.	Detta	i	
kombination	med	att	kommunerna	inte	har	ägarstyrning	som	ett	riskområde	inom	sina	interna	
kontrollsystem	gör	att	vi	rekommenderar	att	frågan	snarast	möjligt	hanteras.	Vår	rekommendation	
är	att	ansvaret	för	budgetprocessen	övertas	av	kommunerna	istället	för	att	det	åligger	Nodava.		
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Enligt	företagspolicyn	i	Mora	kommun	har	kommunstyrelsen	ett	ansvar	för	att	koncernnyttan	(dvs	
hela	kommunens	intresse)	tas	i	beaktande	inom	verksamheter	som	bedrivs	i	bolagsform:		

”Syftet	med	att	driva	kommunala	verksamheter	i	företagsform	är	att	åstadkomma	effektivitetsvinster	
till	gagn	för	dem	som	nyttjar	koncernföretagens	tjänster	utan	att	detta	går	ut	över	den	totala	
kommunala	organisationen.	Ett	koncernföretag	kan	därför	inte	tillåtas	att	optimera	effektiviteten	i	
sin	verksamhet	om	detta	medför	nackdelar	för	organisationen	i	dess	helhet	som	överväger	fördelarna	
för	koncernföretaget	(koncernnytta).	Kommunstyrelsens	uppdrag	att	samordna	kommunens	och	
företagens	verksamhet	skall	respekteras.”	Vår	bedömning	är	att	det	finns	en	risk	för	att	ovan	
beskrivet	ansvar	inte	kan	sägas	uppfyllas	av	kommunstyrelsen	i	Mora	kommun	med	den	nuvarande	
styrmodellen	av	ägarbolagen.		

Gällande	styrning	och	ledningsfrågor	gör	vi	bedömningen	att	nuvarande	upplägg	där	det	förekommer	
total	personunion	mellan	ägarbolagens	och	Nodavas	styrelser	samtidigt	som	VD	är	samma	person	i	
samtliga	bolag	innebär	en	allvarlig	risk	för	att	Kommunallagens	och	Aktiebolagslagens	regler	inte	
alltid	kan	efterlevas.	Kommunallagen	stadgar	hur	jävssituationer	ska	hanteras.	Enligt	de	indikationer	
vi	har	fått	har	det	hittills	inte	förekommit	några	situationer	där	jäv	har	orsakat	svårigheter	i	
beslutsfattandet	eller	överklagade	beslut.	Vi	menar	ändå	att	området	är	känsligt	och	bör	ägnas	större	
uppmärksamhet	än	idag,	inte	bara	de	formella	kraven	utan	också	vad	gäller	hur	de	olika	juridiska	
personers	intressen	tas	tillvara.	Här	kommer	även	Aktiebolagslagens	bestämmelser	in	i	bilden,	som	
stadgar	att	styrelseledamöterna	och	ställföreträdare	i	ett	aktiebolag	ska	agera	i	bolagets	intresse.	När	
ledamöterna	sammanträder	som	Nodavas	styrelse	ska	således	beslut	som	fattas	avspegla	Nodavas	
intressen	och	inte	ägarbolagens	om	dessa	skulle	vara	motstridiga.	(Se	t.ex.	ABL	2005:551	8	kap.	1	§	
och	8	kap.	41	§.)		

Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att	jävsproblematiken	ägnas	stor	och	löpande	uppmärk-
samhet.	Vidare	bör	frågan	diskuteras	i	kommunerna	om	man	bedömer	det	vara	lämpligt	med	
personunioner	på	både	politisk	och	tjänstemannanivå.	Vi	är	naturligtvis	medvetna	om	fördelarna	
med	dessa	personunioner	och	ser	även	styrkan	i	dessa.	Samtidigt	vet	vi	av	erfarenhet	att	det	är	
viktigt	att	information	om	och	kring	kommunal	verksamhet	dokumenteras	och	görs	tillgänglig	för	
medborgare,	intressenter	och	inte	minst	kommunstyrelser	med	uppsiktsplikt.	Inte	sällan	blir	just	
personunion	ett	hinder	i	arbetet	att	ha	strukturerade	arenor	för	informationsväxling	mellan	parter	
som	utgör	en	utmaning	för	demokratiperspektivet.	Vi	rekommenderar	att	se	över	hur	jävssituationer	
hanteras	och	att	förstärka	transparensen	och	kontrollen	därom	genom	att	t.ex.	inkludera	detta	som	
ett	särskilt	riskområde	i	det	interna	kontrollsystemet,	för	att	säkerställa	att	lagar	efterlevs	och	för	att	
öka	medvetenheten	kring	frågan.	

När	det	gäller	kommunernas	behov	för	kompetens	för	sina	behovsbedömningar,	delar	vi	uppfatt-
ningen	att	syftet	med	Nodava	till	stor	del	har	varit	att	samla	och	säkra	tillgång	till	kompetens.	Det	
finns	dock	ett	problematiskt	förhållande	i	att	Nodava	bistår	med	behovsbedömningen	av	tjänster	
som	Nodava	sedan	säljer	till	kommunerna.	Även	om	Nodava	är	ägt	av	kommunerna,	det	faktum	att	
det	står	ett	ägarbolag	emellan	och	att	man	har	antytt	att	någon	sorts	beställning	föreligger	så	
behöver	frågan	tydliggöras.	Vi	ser	självklart	fördelen	med	att	ha	tillgång	till	kompetensen.	Vi	
rekommenderar	dock	att	hanteringen	av	denna	typ	av	tjänster	strikt	skiljs	från	utförarverksamheten.	
Vi	rekommenderar	även	att	det	säkerställs	att	det	upplägg	som	tillämpas	överensstämmer	med	
gällande	upphandlingslagstiftning	och	i	förekommande	fall	att	förutsättningarna	för	undantagen	vid	
intern	upphandling	är	uppfyllda.		
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3.3	Ägarbolagens	roll,	syfte	och	den	nuvarande	ägarstrukturen	

Otydligheterna	kring	roller	och	ansvar	kan	enligt	vår	bedömning	delvis	härledas	till	otydliga	
formuleringar	i	styrdokumenten,	men	vi	menar	att	det	finns	en	mer	grundläggande	problematik	i	att	
ägarbolagens	verkliga	syfte	och	roll	inte	har	utretts	och	definierats	vid	bildandet.	Denna	brist	bör	
snarast	åtgärdas.		

Ägarbolagens	självbild	där	de	anser	sig	själva	ha	hela	ansvaret	för	kommunens	VA-frågor	ställer	vi	oss	
frågande	till.	VA-plan,	taxor,	investeringar	är	frågor	som	självklart	har	en	påverkan	på	ägarbolagens	
situation	men	som	inte	kan	överlåtas	till	ett	bolag	att	hantera	och	fatta	beslut	om.	Att	samla	
kompetens	i	ett	bolag	är	såklart	positivt,	men	det	kommunala	helhetsperspektivet	måste	bibehållas.	
Därför	menar	vi	att	det	är	av	vikt	att	kommunerna	återtar	och	förstärker	sin	styrning	av	ägarbolagen.			

Vi	rekommenderar	att	kommunerna	inleder	interna	diskussioner	om	ägarbolagens	syfte.	Vad	fyller	
ägarbolaget	för	praktisk	funktion?	Kan	och	bör	dess	funktion	ersättas	av	ett	annat	organ?	I	samband	
med	denna	diskussion	rekommenderar	vi	att	några	viktiga	frågor	hålls	i	fokus:	

- Kommunerna,	oavsett	i	vilken	form	de	väljer	att	bedriva	VA-	och	avfallsverksamheten	har	
ansvar	för	verksamheten.	Kommunstyrelserna	har	uppsiktsplikt	över	denna	verksamhet,	
därför	även	över	Nodavas	verksamhet.		

- VA-verksamheten	ska	enligt	lag	särredovisas.		
- VA-frågornas	prioritet	bör	ställas	i	förhållande	till	annan	kommunal	verksamhet.	VA-

verksamheten	ska	ses	som	en	del	av	kommunkoncernen,	oaktat	att	den	lyfts	ut	i	ett	bolag	
eller	inte.		

Den	nuvarande	tydligheten	i	att	varje	kommun	äger	sina	egna	anläggningar	och	står	för	sina	egna	
investeringar	bör	även	i	fortsättningen	vara	vägledande.	Självägandet	och	ansvaret	för	de	egna	
investeringarna	är	viktiga	grundpelare	i	det	nuvarande	samarbetet	och	vi	bedömer	att	dessa	är	
avgörande	för	att	det	ska	bli	möjligt	att	fortsätta	ett	framgångsrikt	samarbete	trots	olika	
förutsättningar.		

De	argument	som	framförts	för	att	ägarbolagen	ska	finnas	är	starka	och	vår	rekommendation	är	inte	
en	direkt	uppmaning	att	avveckla	ägarbolagen.	Men	det	finns	ett	behov	för	att	grundligt	utreda	
frågan	och	därmed	också	att	definiera	och	dokumentera	ägarbolagens	syfte,	ansvar	och	roll.	Ett	
sådant	förtydligande	kommer	att	vara	till	stor	hjälp	i	arbetet	med	att	förbättra	styrmodellen.		

Vår	rekommendation	är	att	varje	kommun,	baserat	på	resultatet	av	dessa	avvägningar,	beslutar	om	
deras	ägarbolag	bör	fortsatt	vara	kvar	eller	bör	avvecklas.		

Att	Nodava	som	driftbolag	ägs	genom	ägarbolag	är	inte	den	enda	möjliga	strukturen.	Ägarstrukturer	
kan	se	olika	ut	och	att	en	kommun	väljer	att	behålla	eller	avveckla	sitt	bolag	behöver	inte	påverka	de	
andra	kommunernas	beslut.	Det	finns	inga	hinder	för	att	Nodava	delvis	skulle	ägas	av	ägarbolag	och	
delvis	ägas	direkt	av	en	kommun	om	så	önskas.	Det	finns	andra	möjliga	lösningar	för	ett	gemensamt	
driftbolag,	till	exempel	att	kommunerna	direkt	äger	Nodava.	Nodava	i	sin	tur	kan	teoretiskt	överta	
ägarbolagen	som	dotterbolag	varigenom	varje	kommun	kan	äga	sina	anläggningar.	(En	sorts	omvänd	
ägarstruktur.)		En	sådan	konstruktion	innebär	att	driftbolaget	får	en	direkt	styrning	och	ägar-
förhållandet	mellan	kommunerna	och	Nodava	blir	tydligare.	Fördelen	med	att	direktäga	
anläggningarna	bibehålls	också.	Ägarbolagens	ansvar	för	styrning	av	Nodava	övergår	till	kommunen	
och	blir	därmed	mindre	betungande	administration	för	Nodava.			

Frågan	om	ett	kommunalförbund	berördes	ytligt	i	samband	med	den	utredning	som	gjordes	i	
samband	med	Nodavas	bildande.	Vi	rekommenderar	en	djupare	analys	av	frågan	där	för-	och	
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nackdelarna	med	andra	möjliga	strukturer	systematiskt	belyses	och	utvärderas	om	kommunerna	
önskar	genomföra	en	större	förändring	av	ägarstrukturen.		

De	fördelar	som	den	nuvarande	ägarstrukturen	medför	bör	samtidigt	inte	underskattas.	Bibehållen	
struktur	kräver	dock	förbättringar	i	några	områden.	Nuvarande	styrdokument	behöver	gås	igenom	
och	i	de	punkterna	där	det	uppstår	otydligheter	bör	det	justeras.	Bland	annat	bör	följande	frågor	
hanteras:	

- Vem	ska	anses	vara	ägare	till	Nodava?	Kommunerna	eller	ägarbolagen?	Detta	bör	förtydligas	
i	styrdokumenten.	Besluten	avgör	i	sin	tur	hur	den	praktiska	ärendegången	blir,	vem	Nodava	
ska	rapportera	till,	vem	som	ska	kallas	till	ägarsamråd,	mm.	

- Den	ekonomiska	styrningen	av	ägarbolagen	bör	ses	över	och	systemfel	korrigeras.		
- Ägarsamråd	mellan	ägarbolagen	bör	formaliseras	och	få	en	funktion	som	möjliggör	att	

ägarfrågor	diskuteras,	skilda	från	Nodavas	interna	styrningsfrågor.	
- En	förbättrad	och	formaliserad	dialog	bör	utformas	mellan	kommunernas	styrelser	och	

ägarbolagens	styrelser.		
- Rutiner	för	att	formalisera	informationsflödet	bör	utarbetas	så	att	denna	blir	mindre	

personberoende	och	beroende	av	personunioner.	Detta	för	att	säkerställa	transparens	och	
insyn	men	också	för	att	uppfylla	grundläggande	krav	för	insyn	för	allmänheten.	Vidare	är	
detta	viktigt	för	att	kommunstyrelserna	ska	få	möjlighet	till	att	uppfylla	sin	uppsiktsplikt	över	
båda	ägarbolagens	och	Nodavas	verksamheter.		

3.4	En	beställar-utförarmodell	eller	en	direkt	ekonomisk	styrning?	

Våra	iakttagelser	tyder	på	att	det	finns	en	felaktig	uppfattning	om	en	beställar-utförarmodell	mellan	
Nodava	och	kommunerna/ägarbolagen.	Vi	har	dock	inte	funnit	några	styrdokument	som	under-
stödjer	detta	eller	annan	dokumentation	som	visar	att	det	skulle	ha	funnits	ett	önskemål	om	att	ha	
en	sådan	modell.	Vi	ser	snarare	indikationer	på	att	det	(bristfälligt	dokumenterade)	önskemålet	var	
att	direktstyra	Nodavas	verksamhet,	men	att	denna	styrning	försvagades	allt	mer	under	åren.	
Samtidigt	förstärktes	en	diskurs	inom	organisationen	där	det	allt	mer	blev	accepterat	att	godta	att	
Nodava	skulle	”ta	emot	beställningar”.	Vi	menar	därför	att	det	finns	anledning	till	att	göra	en	
förtydligande	i	denna	fråga.	Att	förstärka	den	ekonomiska	styrningen	av	ägarbolagen	är	en	pusselbit	i	
detta	arbete,	förutsatt	att	vår	förståelse	om	intentionerna	var	korrekt.		

Vi	rekommenderar	att	det	påbörjas	en	diskussion	om	Nodava	är	att	betraktas	som	ett	utförarbolag	
och	därmed	jämställas	med	vilken	annat	extern	leverantör	som	helst.	Om	man	har	önskemål	för	att	
hantera	Nodava	som	en	utförare	bör	detta	också	förtydligas	genom	att	anpassa	och	upprätta	
lämpliga	styrdokument.	Att	utforma	en	tydlig	beställar-	utförarmodell	innebär	i	sin	tur	att	det	finns	
ett	behov	för	att	utveckla	och	definiera	även	beställarfunktionen.	Ska	det	vara	ägarbolagen	eller	
kommunerna	som	har	denna	roll?	Beställarrollen	förutsätter	också	en	viss	kompetens.	Hur	kan	detta	
tillgodoses?	Vidare	bör	det	säkerställas	att	gällande	upphandlingslagstiftning	och	eventuella	policys	
för	konkurrensutsättning	efterlevs	vid	beställning	av	Nodavas	tjänster.		

4. Sammanfattning	av	våra	svar	på	utredningens	frågor	
4.1	Vad	var	syftet	med	bildandet	av	Nodava?	

Svaret	beskrivs	i	avsnitt	2.1	Historik.	

4.2	Har	vi	nått	de	samordningsvinster	som	avsågs?	Om	inte,	vad	kan	göras	för	att	de	ska	uppnås?	

Som	det	framgår	av	vår	analys	har	samordningsvinster	uppnåtts,	främst	inom	området	
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kompetensförsörjning.		

Att	uppnå	ekonomiska	effekter	rekommenderar	vi	att	styrningsfrågorna	ses	över,	inte	minst	konkret	
ägarbolagens	budgetprocesser.	Vidare	rekommenderar	vi	att	förstärka	och	förbättra	ägardialogerna	
på	alla	nivåer:	mellan	kommunerna	och	ägarbolagen,	mellan	ägarbolagen	och	inte	minst	mellan	
ägarna	och	Nodava.	I	det	sista	åsyftar	vi	kommunerna	som	ägarna.		

4.3	Är	organisationen	ändamålsenlig	utifrån	uppsatta	mål	vid	bildandet?	

Nej.	Vi	menar	att	det	finns	en	del	brister	som	diskuteras	och	analyseras	ovan.		

4.4	Har	vi	klarat	kompetensförsörjningen	på	ett	bättre	sätt?	

Ja.		

4.5	Har	Nodava	rätt	kompetens	i	bolaget?	

Vår	bedömning	är	att	Nodava	har	lyckats	med	att	rekrytera	kompetens	i	bolaget	som	kommunerna	
har	behov	av.		

4.6	Arbetar	personalen	för	alla	tre	kommunerna?	

Nej,	inte	en	del	av	driftspersonalen.	Som	det	framgår	ovan	finns	det	ett	pågående	arbete	i	Nodava	att	
förbättra	organisationskulturen.	Vi	rekommenderar	att	detta	arbete	förstärks	ytterligare.		

4.7	Hur	effektiva	är	och	hur	fungerar	Nodava	jämfört	med	andra	Avfalls-	och	VA	bolag?	

I	bilaga	1	finns	en	sammanställning	av	Sveriges	gemensamt	ägda	kommunala	VA-bolags	ägarformer.	
Vi	menar	att	Nodavas	nuvarande	struktur	inte	är	ovanlig,	men	noterar	samtidigt	att	det	finns	andra	
ägarstrukturer	som	har	visat	sig	vara	väl	fungerande	för	andra	kommuner.		

Utredningen	visar	att	de	utmaningar	som	Nodava	och	kommunerna	har	idag	inte	direkt	kan	anses	ha	
ett	kausalt	samband	med	ägarstrukturens	utformning.	Vår	bedömning	är	att	med	de	föreslagna	
justeringarna	finns	det	goda	möjligheter	till	att	förbättra	nuvarande	ägarstyrningen	och	komma	till	
rätta	med	bristerna	och	uppnå	effektiviseringseffekter.		

4.8	Går	det	att	förändra	styrningen?	Det	är	en	tung	administration	med	tre	ägarbolag	och	flera	
styrelser.	

Ja.	Utredningen	visar	att	det	bör	vidtas	åtgärder	för	att	förtydliga	roller	och	ansvar.	Samtidigt	
bedömer	vi	att	den	tunga	administrationen	snarare	är	ett	resultat	av	otydlig	styrning	samt	av	det	
faktum	att	Nodava	har	tre	ägare	än	av	att	ägarna	representeras	av	tre	bolag.		

4.9	Ska	bolaget	ha	egen	driftspersonal	eller	handla	upp	de	tjänsterna?	

Se	vårt	svar	under	punkten	3.1.	Nodava	har	getts	fria	händer	för	att	avgöra	denna	fråga.		

4.10	Förslag	till	förbättringar	för	att	uppnå	målen	och	effektivisera	bolaget?	

Våra	svar	framgår	av	våra	analyser	och	rekommendationer	som	framgår	av	avsnitt	3.	En	
sammanfattning	av	våra	rekommendationer	finns	i	avsnitt	5.		
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5. Våra	rekommendationer	
Vi	rekommenderar	bolagsledningen	i	Nodava	

• att	arbetet	med	att	bygga	en	stark	och	sund	företagskultur	i	Nodava	förstärks.	

Vi	rekommenderar	Mora,	Orsa	och	Älvdalens	kommuner	

• att	se	över	ägarstrukturen	och	dess	grunder,	syfte	och	styrmodellens	effektivitet.		
• att	förtydliga	ansvarsfördelning,	att	definiera	roller	och	befogenheter.		
• att	uppdatera	ägardirektiven,	bolagsordningarna	och	uppdragsavtalet.	
• att	kommunerna	återtar	och	förstärker	sin	styrning	av	ägarbolagen.		
• att	se	över	ekonomistyrningen	av	ägarbolagen	genom	att	överlåta	ansvaret	för	

budgetprocessen	till	kommunerna.	
• att	se	över	hur	jävssituationer	hanteras	genom	att	t.ex.	inkludera	detta	som	ett	särskilt	

riskområde	i	det	interna	kontrollsystemet,	för	att	säkerställa	att	lagar	efterlevs	och	för	att	
öka	medvetenheten	kring	frågan.	

• att	formalisera	ägarsamråd	mellan	ägarbolagen.	
• att	formalisera	och	förbättra	dialogen	mellan	kommunernas	styrelser	och	ägarbolagens	

styrelser.	
• att	utarbeta	rutiner	för	att	formalisera	informationsflödet	mellan	parterna	så	att	denna	blir	

mindre	personberoende,	för	att	säkerställa	transparens	men	också	för	att	uppfylla	
grundläggande	krav	för	insyn	för	allmänheten.	Vidare	är	detta	viktigt	för	att	
kommunstyrelserna	ska	få	möjlighet	till	att	uppfylla	sin	uppsiktsplikt	över	båda	ägarbolagens	
och	Nodavas	verksamheter.		

• att	förtydliga	om	det	finns	en	beställar-utförarmodell	och	formalisera	denna	i	så	fall.	

	

Malmö,	2020-10-02	

Qualitarium	AB	

	

Teodora	Heim	
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Bilaga	1	–	Ägarförhållanden	i	kommunala	VA-bolag	i	Sverige		
	

Enligt	Svenskt	Vatten	finns	det	idag	21	organisationer	som	sköter	VA-verksamheten	åt	mer	än	en	
kommun.		

Av	de	21	har	15	organisationsform	bolag,	det	vill	säga	ett	aktiebolag.	Övriga	sex	är	organiserade	som	
kommunalförbund.		

Utav	de	15	som	har	valt	bolagsform	är	det	7	som	ägs	genom	samma	struktur	som	Nodava	ägs,	det	vill	
säga	genom	ägarbolag.	Fyra	ägs	direkt	av	kommunerna,	och	4	har	blandade	ägare,	det	vill	säga	de	är	
direktägda	av	någon/några	kommuner	och	andra	delägare	har	ägarbolag.		

I	två	av	organisationerna	där	kommunerna	direkt	äger	aktierna	i	bolaget	har	man	bildat	dotterbolag	
för	varje	kommun,	och	därigenom	har	man	delat	upp	verksamheten	för	varje	kommun	i	ett	eget	
dotterbolag.		

Källa:	Svenskt	Vatten,	uppdaterat	2020-02-20	samt	bolagens	hemsidor.		

Namn	 Organisationsform	 Deltagande	kommuner	 Ägarform	

Roslagsvatten	AB	 Bolag	
Koncern	med	ett	
gemensamt	
driftbolag	som	har	ett	
dotterbolag	för	varje	
kommun	

Vaxholm,	Österåker,	
Knivsta,	Vallentuna	

Roslagsvatten	ägs	av:	
Österåkers	kommun	43,9	%	
Vallentuna	kommun	16,7	%	
Ekerö	kommun	13,6	%	
Vaxholm	stad	12,6	%	
Knivsta	kommun	11,5	%	
Täby	kommun	1,1	%	
Danderyds	kommun	0,6	%	
Koncernen	består	av	fem	
dotterbolag;	Österåkersvatten	AB,	
Vaxholmsvatten	AB,	Knivstavatten	
AB,	Vallentunavatten	AB	och	
Ekerövatten	AB.		
Österåkersvatten,	Vaxholmsvatten,	
Vallentunavatten	och	Ekerövatten	
ägs	till	99	procent	av	Roslagsvatten.	
Österåkers	kommun,	Vaxholms	stad,	
Vallentuna	kommun	och	Ekerö	
kommun	äger	1	procent	i	respektive	
bolag.	Knivstavatten	ägs	till	99,9	
procent	av	Roslagsvatten	och	Knivsta	
kommun	äger	resterande	0,1	
procent	i	bolaget.	

Stockholm	Vatten	och	
Avfall	AB		

Bolag	 Stockholm,	Huddinge	 Ingår	i	koncernen	där	av	Stockholms	
Stadshus	AB	är	moderföretag.		

MittSverige	Vatten	&	
Avfall	AB		

Bolag	 Sundsvall,	Timrå,	
Nordanstig		

Sundsvall	Vatten	AB	(76%)	
Reko	Sundsvall	AB	(4%)	
Timrå	Vatten	AB	(18%)	
Nordanstig	Vatten	AB	(2%).	
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Samhällsbyggnad	
Bergslagens		

Kommunalförbund		 Hällefors,	Lindesberg,	
Ljusnarsberg,	Nora		

	

Göteborgsregionens	
kommunalförbund		

Kommunalförbund		 Ale,	Alingsås,	Göteborg,	
Härryda,	Kungsbacka,	
Kungälv,	Lerum,	Lilla	
Edet,	Mölndal,	Partille,	
Stenungsund,	Tjörn,	
Öckerö		

	

Nordvästra	Skånes	
Vatten	och	Avlopp	AB,	
NSVA		

Bolag		 Helsingborg,	
Landskrona,	Båstad,	
Åstorp,	Svalöv,	Bjuv,	
Perstorp		

Ägs	direkt	av	kommunerna	

Norra	Västmanlands	
Kommunalteknik-
förbund	

Kommunalförbund		 Fagersta,	Norberg		 	

Kommunalförbundet	
VA	SYD		

Kommunalförbund		 Lund,	Malmö,	Burlöv,	
Eslöv		

	

Dala	Vatten	och	Avfall	
AB		

Bolag		 Gagnef,	Leksand,	Rättvik		 25%	Gagnef	kommun	
25%	Leksand	Vatten	AB	
25%	Rättviks	kommun	Kommunhus	
AB	
25%	Vansbro	kommun	

Gästrike	Vatten	AB		 Bolag		
Koncern	med	ett	
gemensamt	
driftbolag	som	har	ett	
dotterbolag	för	varje	
kommun.	

Gävle,	Ockelbo,	
Älvkarleby,	Hofors,	
Östhammar		

Kommunerna	äger	aktierna	direkt	i	
bolaget	(Gävle	60%,	övriga	10%	var).		
Bolaget	har	ett	dotterbolag	för	varje	
kommun.		

Sörmland	Vatten	Avfall	
AB		

Bolag		 Flen,	Katrineholm,	
Vingåker		

Flen	Vatten	och	Avfall	AB	
Katrineholm	Vatten	och	Avfall	AB	
Vingåker	Vatten	och	Avfall	AB	

Helsinge	Vatten	AB		 Bolag		 Bollnäs,	Ovanåker		 Ovanåkers	kommun	40%	
Bollnäs	Stadshus	AB	60%	

Vatten	&	Miljö	i	Väst	
AB,	VIVAB		

Bolag		 Falkenberg,	Varberg		 Anläggningarna	ägs	av	respektive	
kommun	genom	anläggningsbolag,	
Varberg	Vatten	AB	och	Falkenbergs	
Vatten	och	Renhållnings	AB,	
FAVRAB.		

Östra	Smålands	
Kommunalteknik-
förbund,	ÖSK		

Kommunalförbund		 Hultsfred,	Högsby		 	
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Norra	Dalarnas	Vatten	
och	Avfall	AB,	
NODAVA		

Bolag		 Orsa,	Mora,	Älvdalen		 Moravatten	AB	33,33%	
Orsa	Vatten	och	Avfall	AB	33,33%	
Älvdalens	Vatten	och	Avfall	AB	
33,33%	

Västvatten	AB		 Bolag		 Färgelanda,	Munkedal,	
Uddevalla,	Sotenäs		

Färgelanda	Vatten	AB	7%		
Munkedal	Vatten	AB	11%	
Sotenäs	Vatten	AB	29%		
Uddevalla	Vatten	AB	53%	

Skåne	Blekinge	
Vattentjänst	AB,	
SVBVT		

Bolag		 Olofströms,	Bromölla,	
Östra	Göinge,	Osby	
kommuner	

Bromölla	Energi	&	Vatten	AB	25%	
Olofströms	kraft	AB	25%	
Osby	kommun	25%	
Östra	Göinge	kommun	25%	

Södra	Roslagens	miljö-	
och	hälsoskyddskontor	

Kommunalförbund		 Täby,	Vaxholm		 	

Vakin,	Vatten-	och	
Avfallskompetens	i	
Norr	AB		

Bolag		 Umeå,	Vindeln	 Umeå	Vatten	och	Avfall	AB	95%		
Vindelns	anläggningsbolag	5%		

Wessman	Barken	
Vatten	och	Återvinning	
AB	

Bolag	 Smedjebacken,	Ludvika	 Ägs	av	Ludvika	kommun	och	
Smedjebackens	kommun	via	Barken	
Vatten	&	Återvinning	AB.	

Vatten	och	miljöresurs	i	
Berg	Härjedalen	AB	

Bolag	 Berg,	Härjedalen	 Direktägt	av	kommunerna	
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Detta ägardirektiv avser Orsa Vatten och Avfall AB, (556794–1546), nedan kallat bolaget.

Fastställt: Bolagsstämma 2013-10-04
Reviderat: Kommunfullmäktige 2022-xx-xx
Revidering fastställd: Bolagsstämma xx-xx-xx

Dnr: OK KS 2022/00096

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Orsa kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet
beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordning, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige i Orsa kommun, fastställda av bolagsstämman.

Förutom lag och författning, bolagsordning och ägardirektiv regleras bolagets verksamhet och
förhållande till kommunen genom

• Kommunstyrelsens reglemente

• Styr- och policydokument antagna av Orsa kommunfullmäktige

• Mål och riktlinjer som fastställts av Orsa kommunfullmäktige

• Uppdrags- och samarbetsavtal samt aktieägaravtal mellan Orsa Vatten och Avfall AB,

Mora Vatten AB och samt Älvdalen Vatten och Avfall AB avseende det gemensamt ägda

bolaget Nodava AB.

2. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv såvida de inte strider
mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning (exempelvis
aktiebolagslagen eller offentlighets- och sekretesslagen) eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) under uppsikt av kommunstyrelsen i Orsa
kommun. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad
som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna till kommunstyrelsen den information om
verksamheten som begärs. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med
bolagets styrelse.

Kommentar [JL1]:  Det som behöver beskrivas framgår av
de första tre raderna i stycket.



22 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv - OK KS 2022/00128-1 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv : Förslag ägardirektiv för OVAB 

3av 7

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Offentlighet och sekretess
Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om avslag på begäran att lämna ut
eller ta del av handling ska fattas av VD eller annan person om VD så beslutar.

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.

Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över styrelseledamöter skall publiceras
på kommunens webbplats.

5. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får
heller inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att för Orsa kommuns räkning,
såsom ensam ägare av bolaget, äga och förvalta Orsa kommuns återvinningscentral, vatten- och
avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ska vidare vara ägare av Orsa kommuns aktier i
utförarbolaget Nodava AB, som utför verksamhet inom VA- och avfallsområdet för Mora, Orsa och
Älvdalens kommuner.

Bolaget ska delta i kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar och bolaget ska ha en egen
krisberedskapsplanering.

6. Bolagets ändamål
Syftet med och målsättningen för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Bolaget ska
bedriva sina verksamheter på affärsmässig grund men till samhällelig nytta och med beaktande av
likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincipen.

Kommentar [JL2]:  Text från bolagsordningen. Istället för
för att hänvisa till bolagsordningen.
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Orsa kommuns syfte med att äga bolaget är

a. att äga vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar inklusive återvinningscentral i Orsa
kommun,

b. att tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner i det gemensamt ägda bolaget
Nodava AB säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad verksamhet som
bättre möter framtidens krav och behov än vad var och en av ägarkommunerna själv
klarar av.

7. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att Orsa kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas som
är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför
uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande
enligt denna punkt. Uppstår tveksamheter om huruvida ställningstagande från
kommunfullmäktige krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i Orsa kommun.

8.Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och
dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning
liksom för kommunstyrelsernas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

9.Granskningsrapporten
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig över
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska genast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i det
avseende som omnämns i första stycket.



22 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv - OK KS 2022/00128-1 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv : Förslag ägardirektiv för OVAB 

5 av 7

10. Ekonomiska mål
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom
taxor.

Bolaget ska eftersträva  nollresultat utifrån att underhållet av bolagets VA-nät och övriga
anläggningar ska hålla bibehållen standard.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 5 %.

11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras via taxor. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka
kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog
Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med ägaren om omständigheterna så påkallar.

Kommunchef och ekonomichef har närvarorätt vid styrelsemöten.

Bolaget ska till kommunstyrelsen dels redovisa bolagets ställning och resultat per 30/4 med
kommentarer och årsprognos, dels en ekonomisk och verksamhetsmässig delårsrapport om minst
sex och högst åtta månaderinnehållande en årsprognos. Bolaget ska senast vid utgången av
augusti månad tillhandahålla det underlag som krävs för upprättande av kommunens
delårsrapport.

Bolaget ska följa kommunens årshjul gällande kommunplan/budget, delårsrapport och årsredovisning.

Bolaget ska uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan
inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporter enligt kommunens styrprinciper
protokoll från bolagsstämma

protokoll från styrelsesammanträde
bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisorerna.

Kommentar [JL3]:  Med denna skrivning behöver inte
texten/direktivet revideras efter ändringar i årshjulet.
Skrivningen förstås av berörda tjänstemän.
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Bolaget ska två gånger per år kalla ägaren till ägarrådsmöte, varvid bolaget ansvarar för agenda i
samråd med ägaren. För bolaget kallas presidium och VD. Andra personer kan kallas vid behov. Bolaget
ansvarar för protokoll.

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och
budget ska tillställas Orsa kommun senast den 31 december.

Bolagets verksamhetsplan ska styra behovet av tjänster från Nodava AB.

14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till Orsa kommun lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport  enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av kommunens budget.

15. Kapitalförvaltning och finansiella mål
Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska det, för ledningens hantering av finansfrågorna, finnas
en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef.

16. Suppleanternas inträdande
Suppleanterna träder in för tjänstgöring enligt gällande inkallelseordning.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och
yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot
har.

Kommentar [JL4]:  Reviderad hänvisning utifrån
(2018:597).



22 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv - OK KS 2022/00128-1 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv : Förslag ägardirektiv för OVAB 

7 av 7

17. Taxa för kopiering av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Orsa kommun vid var tid gällande taxan för kopiering av allmänna
handlingar som begärs ut av enskild.

18. Arkivreglemente
Orsa kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i
Orsa kommun.

19. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av bolagsordningen
framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämma med angivande av
tid ochplats samt dagordning ska publiceras på  kommunenswebbplats senast två veckor i förväg.
Samma information ska inom samma tid tillställas Orsa kommun för möjliggörande av publicering
på kommunens webbplats.

Kommentar [JL5]:  Kan publiceras på orsa.se
eftersom/om ägarbolaget saknar webbplats.
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Ägardirektiv avseende för  Nodava AB

Detta ägardirektiv avser Nodava AB, (556794–1553), nedan kallat bolaget
och har fastställts på bolagsstämma 2013-10-30.

Reviderat: Kommunfullmäktige i Orsa 22-xx-xx
Kommunfullmäktige i Mora 22-xx-xx
Kommunfullmäktige i Älvdalen 22-xx-xx

Antaget på bolagsstämma xx-xx-xx

Dnr:

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs, genom respektive kommuns ägarbolag, av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Bolaget ägs indirekt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner genom ägarbolagen
Moravatten AB, Orsa Vatten och Avfall AB och Älvdalen Vatten och avfall AB.

Bolaget är en del av kommunernas verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta.
Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordning, av direktiv utfärdade av
kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av bolagsstämman.

Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunerna genom:

1. Bolagsordning

2. Aktieägaravtal

3. Förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget

4. Uppdrags- och samarbetsavtal

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten,
ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv såvida de inte strider
mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning (exempelvis
aktiebolagslagen eller offentlighets- och sekretesslagen) eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Kommentar [JL1]:De tre första raderna I stycket
räcker.
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3. Kommunernas insyn och ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) under uppsikt av kommunstyrelsen i var och 
en av ägarkommunerna. 

Kommunstyrelserna utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som 
anges i kommuntyrelsens reglemente.

Orsa kommun är värdkommun för bolaget och utövar ledningsfunktion över bolaget. Bolaget ska inom 
sin administration och löpande förvaltning följa styrande dokument som beslutats av 
kommunfullmäktige i Orsa kommun, såvitt inte annat beslutats eller följer av särskild lag.

Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om 
verksamheten som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd 
med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut 
om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Offentlighet och sekretess
Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om avslag på begäran att lämna ut eller ta del av 
handling ska fattas av VD eller annan person om VD så beslutar.

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får 
uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över styrelseledamöter skall publiceras 
på bolagets webbplats.

5. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får ej bedriva verksamhet 
som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får heller inte bedriva     verksamhet som 
inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att

 aktivt genomföra ägarkommunernas avfallsplaner samt initiera erforderliga förändringar 
och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunen,

 utforma förslag till VA- och renhållningstaxa åt respektive ägarbolag,
 arbeta för att bidra till att uppnå EU: s, nationella och lokala miljömål,
 informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag med flera om

miljöfrågor relaterade till avfallsområdet, kommunens avfallsplan och bolagets egen 
verksamhet,

 i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, 

Kommentar [JL2]:  För att öka transparensen.
Helst ska också kontaktuppgifter finnas med.

Kommentar [JL3]:  Listan är ändrad så att den 
följer samverkansavtalet och aktuell verksamhet 
och aktuella benämningar t.ex. “dricksvatten”.
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kretsloppsanpassad     återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan hantera 
sitt avfall.

 ombesörja ägarbolagens verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion 
och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten enligt gällande 
lagar och myndighetskrav

 ombesörja ägarkommunernas åtaganden enligt miljöbalken avseende kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt ansvar

 ombesörja drift, skötsel och underhåll av ägarkommunernas fastigheter och anläggningar 
avseende VA, avfall och återvinning inklusive återvinningscentraler  

 ombesörja respektive ägarkommuns administrations- och ekonomifunktion, marknadsföring 
och kundtjänst inom VA, avfall och återvinning, innefattande hantering av fakturerings- och 
kravärenden

 i all verksamhet agera miljömedvetet och serviceinriktat
 planera långsiktigt med ekonomisk framförhållning
 ha en god ekonomisk hushållning och en effektiv verksamhet 
 ansvara för att ta fram förslag på taxekonstruktioner för VA- och avfallsverksamhet samt VA- 

och avfallsföreskrifter
 ansvara för att identifiera behov av avtal mellan bolag och kommuner i frågor av gemensamt 

intresse 
 delta i kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 

6. Bolagets ändamål
Syftet med och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen 
att; 

a. minimera de negativa effekterna på människors hälsa och på miljön vid generering 
och hantering av avfall och avloppsslam

b. minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i 
enlighet       med direktiv 2008/98/EG

c. även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191-193 i EUF-fördraget, 
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning

d. säkerställa tillgång till kompetens inom områdena VA och avfall och återvinning 

e. åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägarna och dem som utnyttjar bolagets 
tjänster

f. säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre möter 
framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar.

I sin verksamhet ska bolaget iaktta livscykeltänkandet. Bolaget ska eftersträva att vara ledande 
inom sitt verksamhetsområde, bland annat genom att se till att verksamheten tar sin 
utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget är ett rent driftbolag för VA- och avfallstjänster och ska inte äga någon fast egendom.

Kommentar [JL4]:  Kan exempelvis gälla 
brandvattenförsörjning

Kommentar [JL5]:  Tillägg från ursprungliga 
samverkansavtalet stycke 1 “Bakgrund”.
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7. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i ägarkommunerna får ta ställning innan sådana beslut 
fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 
uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande 
enligt denna punkt. Uppstår tveksamheter om huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda 
med kommunstyrelserna i ägarkommunerna.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv   
angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning 
liksom för kommunstyrelsernas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

9. Granskningsrapporten
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig över 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 
verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska genast uppmärksamma kommunstyrelserna på om bolaget brister i 
det avseende som omnämns i första stycket.

10. Ekonomiska mål
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks 
genom intäkter från utförda tjänster.

Bolaget ska nå eftersträva nollresultat i verksamheten. Ägarna har inget avkastningskrav på 
insatt kapital i bolaget.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 10 %.

11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras via intäkter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för 
vilka kommunerna kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

VA- och renhållningstaxan ska antas av kommunfullmäktige för respektive kommun.

Bolagets verksamhet finansieras via intäkter från försäljning av tjänster till ägarbolagen och till 
ägarkommunerna. Exempel på tjänster som kan säljas till ägarkommunerna är kommunalt 

Kommentar [JL6]:  Bolaget säljer även VA-
strategens och avfallsstrategens tjänster till 
kommunerna.



22 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv - OK KS 2022/00128-1 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv : Förslag ägardirektiv för NODAVA 

planeringsarbete för exempelvis VA-plan och avfallsplan.

Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunerna kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog
Ägarna ska Ägarkommunerna ska genom ägarbolagen fortlöpande hållas informerade av bolaget 
om dess verksamhet. Bolaget ska initiera    möten med ägarna ägarbolagen om omständigheterna 
så påkallar.

Ägarkommunernas kommundirektörer och ekonomichefer, eller motsvarande, har närvarorätt vid 
styrelsemöten. 

Bolaget ska till kommunstyrelserna redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3 och 31/7. 
Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och 
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

a. Protokoll från bolagsstämma.

b. Protokoll från styrelsesammanträde.

c. Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisorerna.

Bolagets presidium, VD och vid behov andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid så kallat 
ägarrådsmöte. Bolaget kallar till ägarrådsmöte, minst två gånger per år. 
Ägarna ska representeras av representanter från respektive kommun.

Bolaget ska minst två gånger per år kalla ägarbolagen till ägarrådsmöte, varvid bolaget ansvarar för 
agenda i samråd med ägarbolagen. För bolaget kallas presidium och VD. Andra personer kan kallas vid behov. 
Bolaget ansvarar för protokoll.

Bolaget ska två gånger per år träffa ägarkommunernas politiska styre vid så kallade presidieträffar, där 
frågor av strategiskt och gemensamt intresse behandlas. 

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre 
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och 
budget        ska tillställas ägarkommunerna senast den 31 december.

14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga 
för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning.

Kommentar [JL7]:  Meningen stryks eftersom de 
långsiktiga investeringarna ligger i ägarbolagen.

Kommentar [JL8]:  Stryks eftersom inte 
redovisning tillämpas på detta sätt. Bolagets 
ställning brukar tas upp på presidieträffarna.
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Bolaget ska till ägarkommunerna lämna de uppgifter för respektive ägarbolag, som av respektive 
kommun bedöms nödvändiga för upprättande av budget. 

15. Suppleanternas inträdande
Suppleanterna är personliga. Om personlig suppleant inte kan inträda ska annan suppleant från 
den kommunen som ledamoten företräder inträda.
Suppleanterna träder in för tjänstgöring enligt gällande inkallelseordning.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 
ledamot har.

16. Taxa för kopiering av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Orsa kommun vid var tid gällande taxan för kopiering av allmänna 
handlingar som begärs ut av enskild.

17. Arkivreglemente
Orsa kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.   Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i 
Orsa kommun.

16. Bolagsstämma 
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av bolagsordningen 
framgår hur kallelse till bolagsstämma skall ske. Information om bolagsstämma med angivande av tid 
och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets webbplats senast två veckor I förväg.

Kommentar [JL9]:  Dessa stycken stryks eftersom 
vi förtydligat värdkomunens roll i stycke 3.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 50 OK KS 2022/00128-1

Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Orsa, Mora och Älvdalens kommuner bildade år 2010 det gemensamma VA-bolaget
NODAVA AB, med Orsa kommun som värdkommun. NODAVA ägs med en tredjedel 
var av kommunerna genom de kommunala ägarbolagen Moravatten AB, Orsa 
Vatten och Avfall AB och Älvdalen Vatten och Avfall AB, fortsättningsvis benämnt 
[ägarbolag]. Anläggningarna ägs av respektive ägarbolag och personalen är 
organiserade inom NODAVA, som har rollen som utförarbolag. Kommunerna styr sina 
respektive ägarbolag utifrån bolagsordningar och ägardirektiv. Det gemensamägda 
NODAVA styrs av gemensam bolagsordning och gemensamt ägardirektiv. 

År 2020 genomförde konsultfirman Qualitarium AB en utredning om NODAVA på 
uppdrag av kommunerna. Utredningen gav rekommendationer om att förtydliga och 
förbättra styrningen av ägarbolagen och NODAVA. Service och utveckling inom Orsa 
kommun har därefter fått i uppdrag att inom ramen för befintlig bolagsstruktur ge 
konkreta förslag rörande styrningen, att ge förslag på revidering av bolagens 
ägardirektiv och att se över hur kommunerna tillsätter ledamöter för bolagen. I 
styrgruppen för uppdraget har ingått kommuncheferna samt verkställande direktören 
för bolagen. 

Följande viktigare revideringsförslag gäller för alla tre ägarbolagen och för NODAVA: 

 Tillägg om att protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning 
över styrelseledamöter ska publiceras på webbplats.

 Förtydliganden i styckena som beskriver verksamhetsinnehåll.
 Ändring till formuleringen ”eftersträva” nollresultat i stället för ”uppvisa” 

nollresultat i styckena 10 om ekonomiska mål.
 Tillägg om närvarorätt för kommundirektör/kommunchef och ekonomichef vid 

styrelsemöten.
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För ägarbolagen föreslås vidare att ägardirektiven förtydligas om att ägarbolagen 
minst två gånger per år kallar till ägarråd, varvid bolaget ansvarar för agenda i 
samråd med ägaren. 

Styrelserna för VA-bolagen föreslås att i samråd med ägaren revidera styrelsens 
arbetsordning gällande agendorna för ägarråden och vilka frågor som tas upp vid 
mötestillfällena.

Med de ändringar som beskrivs ovan, kommer ägardirektiven för ägarbolagen att 
bli i princip likalydande i innehåll och formuleringar. 

Viktigare revideringar som föreslås specifikt för NODAVA:s ägardirektiv:

 Förtydligande i stycke 3 om att Orsa kommun är värdkommun för bolaget och 
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget.

 Revidering av stycke 5 om NODAVA:s verksamhet, så att det bättre följer 
samarbetsavtalet och aktuell verksamhet.

 Förtydliganden gällande bolagets ändamål i stycke 6 om att säkerställa tillgång 
på kompetens, åstadkomma effektivitetsvinster och att säkerställa en 
kundorienterad verksamhet.

 Förtydligande i stycke 11 om att NODAVA:s verksamhet finansieras via intäkter 
från försäljning av tjänster till ägarbolagen och till ägarkommunerna. 

 Förtydligande om att bolaget skall ha ägarråd med sina ägarbolag minst två 
gånger per år.

 Tillägg om att bolaget ska delta vid presidieträffar två gånger per år.
 Alla ägardirektiv har reviderats gällande benämningar/språk, formuleringar och 

uppdaterade hänvisningar till lagar.

För att stärka kommunstyrelsernas uppsikt över ägarbolagen och för att öka 
informationsutbytet föreslås att minst en av styrelseledamöterna för respektive 
ägarbolag samtidigt har post som ordinarie ledamot i sin kommunstyrelse. 

För att minska risken för olämplig sammanblandning av ägarbolagens beställarroll och 
NODAVA:s utföraroll föreslås att presidieposter i NODAVA:s styrelse ej tillsätts med 
ledamöter som samtidigt har uppdrag som styrelseledamöter i ägarbolagen, men att 
presidiepost i ägarbolag kan kombineras med post som ledamot i NODAVA. 

Kommunerna bör uppmärksamma möjligheten att med stöd utifrån § 9 i 
bolagsordningen för NODAVA utse ett lika stort antal ledamöter från varje kommun, 
maximalt tre ledamöter från varje kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning i respektive kommun (Orsa, Mora och Älvdalen)
får delgivning om dessa förslag rörande tillsättande av ledamöter.

Kommunstyrelserna kan genom internkontrollplanerna utöva uppsikt över att bolagen 
följer beslutade ägardirektiv.
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Beslutsunderlag
Konsultrapport från Qualitarium AB (2020)
Förslag ägardirektiv för OVA med markeringar och kommentarer
Förslag ägardirektiv för OVA renskrift
Förslag ägardirektiv för NODAVA med markeringar och kommentarer
Förslag ägardirektiv för NODAVA renskrift

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner.

Sändlista
NODAVA



22 Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv - OK KS 2022/00128-5 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-05-16 - Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 16.05.2022   

6 (26)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 50 OK KS 2022/00128-1

Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner.

Reservation
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Orsa, Mora och Älvdalens kommuner bildade år 2010 det gemensamma VA-bolaget
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organiserade inom NODAVA, som har rollen som utförarbolag. Kommunerna styr sina 
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uppdrag av kommunerna. Utredningen gav rekommendationer om att förtydliga och 
förbättra styrningen av ägarbolagen och NODAVA. Service och utveckling inom Orsa 
kommun har därefter fått i uppdrag att inom ramen för befintlig bolagsstruktur ge 
konkreta förslag rörande styrningen, att ge förslag på revidering av bolagens 
ägardirektiv och att se över hur kommunerna tillsätter ledamöter för bolagen. I 
styrgruppen för uppdraget har ingått kommuncheferna samt verkställande direktören 
för bolagen. 

Följande viktigare revideringsförslag gäller för alla tre ägarbolagen och för NODAVA: 
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 Förtydliganden i styckena som beskriver verksamhetsinnehåll.
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För ägarbolagen föreslås vidare att ägardirektiven förtydligas om att ägarbolagen 
minst två gånger per år kallar till ägarråd, varvid bolaget ansvarar för agenda i 
samråd med ägaren. 

Styrelserna för VA-bolagen föreslås att i samråd med ägaren revidera styrelsens 
arbetsordning gällande agendorna för ägarråden och vilka frågor som tas upp vid 
mötestillfällena.

Med de ändringar som beskrivs ovan, kommer ägardirektiven för ägarbolagen att 
bli i princip likalydande i innehåll och formuleringar. 

Viktigare revideringar som föreslås specifikt för NODAVA:s ägardirektiv:

 Förtydligande i stycke 3 om att Orsa kommun är värdkommun för bolaget och 
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget.

 Revidering av stycke 5 om NODAVA:s verksamhet, så att det bättre följer 
samarbetsavtalet och aktuell verksamhet.

 Förtydliganden gällande bolagets ändamål i stycke 6 om att säkerställa tillgång 
på kompetens, åstadkomma effektivitetsvinster och att säkerställa en 
kundorienterad verksamhet.

 Förtydligande i stycke 11 om att NODAVA:s verksamhet finansieras via intäkter 
från försäljning av tjänster till ägarbolagen och till ägarkommunerna. 

 Förtydligande om att bolaget skall ha ägarråd med sina ägarbolag minst två 
gånger per år.

 Tillägg om att bolaget ska delta vid presidieträffar två gånger per år.
 Alla ägardirektiv har reviderats gällande benämningar/språk, formuleringar och 

uppdaterade hänvisningar till lagar.

För att stärka kommunstyrelsernas uppsikt över ägarbolagen och för att öka 
informationsutbytet föreslås att minst en av styrelseledamöterna för respektive 
ägarbolag samtidigt har post som ordinarie ledamot i sin kommunstyrelse. 

För att minska risken för olämplig sammanblandning av ägarbolagens beställarroll och 
NODAVA:s utföraroll föreslås att presidieposter i NODAVA:s styrelse ej tillsätts med 
ledamöter som samtidigt har uppdrag som styrelseledamöter i ägarbolagen, men att 
presidiepost i ägarbolag kan kombineras med post som ledamot i NODAVA. 

Kommunerna bör uppmärksamma möjligheten att med stöd utifrån § 9 i 
bolagsordningen för NODAVA utse ett lika stort antal ledamöter från varje kommun, 
maximalt tre ledamöter från varje kommun.

Kommunfullmäktiges valberedning i respektive kommun (Orsa, Mora och Älvdalen)
får delgivning om dessa förslag rörande tillsättande av ledamöter.

Kommunstyrelserna kan genom internkontrollplanerna utöva uppsikt över att bolagen 
följer beslutade ägardirektiv.
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Beslutsunderlag
Konsultrapport från Qualitarium AB (2020)
Förslag ägardirektiv för OVA med markeringar och kommentarer
Förslag ägardirektiv för OVA renskrift
Förslag ägardirektiv för NODAVA med markeringar och kommentarer
Förslag ägardirektiv för NODAVA renskrift

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner.

Sändlista
NODAVA
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§ 32 OK KS 2022/00128-1

Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB med tillägget att utveckla i andra stycket under rubrik fem 
så att meningen lyder ”…såsom ensam ägare av bolaget, äga, förvalta och 
utveckla Orsa kommuns återvinningscentral, vatten- och avloppsanläggningar 
samt avfallsanläggningar.” Därmed ändras även bolagsordningen.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner gällande gemensamma styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
Orsa, Mora och Älvdalens kommuner bildade år 2010 det gemensamma VA-bolaget
NODAVA AB, med Orsa kommun som värdkommun. NODAVA ägs med en tredjedel 
var av kommunerna genom de kommunala ägarbolagen Moravatten AB, Orsa 
Vatten och Avfall AB och Älvdalen Vatten och Avfall AB. Anläggningarna ägs av 
respektive ägarbolag och personalen är organiserade inom NODAVA, som har rollen 
som utförarbolag. Kommunerna styr sina respektive ägarbolag utifrån bolagsordningar 
och ägardirektiv. NODAVA styrs av en gemensam bolagsordning och ett gemensamt 
ägardirektiv. 

År 2020 genomförde en konsultfirma en utredning om NODAVA på uppdrag av 
kommunerna. Utredningen gav rekommendationer om att förtydliga och förbättra 
styrningen av samtliga bolag. Följande viktigare revideringsförslag gäller för alla tre 
ägarbolagen och för NODAVA: 

 Tillägg om att protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning 
över styrelseledamöter ska publiceras på webbplats.

 Förtydliganden i styckena som beskriver verksamhetsinnehåll.
 Ändring till formuleringen ”eftersträva” nollresultat i stället för ”uppvisa” 

nollresultat i styckena 10 om ekonomiska mål.
 Tillägg om närvarorätt för kommundirektör/kommunchef och ekonomichef vid 

styrelsemöten.

För ägarbolagen föreslås vidare att ägardirektiven förtydligas om att ägarbolagen 
minst två gånger per år kallar till ägarråd, varvid bolaget ansvarar för agenda i 
samråd med ägaren. 

Viktigare revideringar som föreslås specifikt för NODAVAs ägardirektiv:

 Förtydligande i stycke 3 om att Orsa kommun är värdkommun för bolaget och 
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget.
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 Revidering av stycke 5 om NODAVA:s verksamhet, så att det bättre följer 
samarbetsavtalet och aktuell verksamhet.

 Förtydliganden gällande bolagets ändamål i stycke 6 om att säkerställa tillgång 
på kompetens, åstadkomma effektivitetsvinster och att säkerställa en 
kundorienterad verksamhet.

 Förtydligande i stycke 11 om att NODAVA:s verksamhet finansieras via intäkter 
från försäljning av tjänster till ägarbolagen och till ägarkommunerna. 

 Förtydligande om att bolaget skall ha ägarråd med sina ägarbolag minst två 
gånger per år.

 Tillägg om att bolaget ska delta vid presidieträffar två gånger per år.
 Alla ägardirektiv har reviderats gällande benämningar/språk, formuleringar och 

uppdaterade hänvisningar till lagar.

För att stärka kommunstyrelsernas uppsikt över ägarbolagen och för att öka 
informationsutbytet föreslås att minst en av styrelseledamöterna för respektive 
ägarbolag samtidigt har post som ordinarie ledamot i sin kommunstyrelse. 

För att minska risken för olämplig sammanblandning av ägarbolagens beställarroll och 
NODAVAs utföraroll föreslås att presidieposter i det sistnämnda bolagets styrelse inte 
tillsätts med ledamöter som samtidigt har uppdrag som styrelseledamöter i 
ägarbolagen, men att presidiepost i ägarbolag kan kombineras med post som ledamot i 
NODAVA. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-04-21
Konsultrapport från Qualitarium AB (2020)
Förslag ägardirektiv för OVA med markeringar och kommentarer 2022-04-27
Förslag ägardirektiv för OVA renskrift
Förslag ägardirektiv för NODAVA med markeringar och kommentarer 2022-05-02
Förslag ägardirektiv för NODAVA renskrift 2022-05-02

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning av VA-
bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Orsa 
Vatten och Avfall AB.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner.

Yrkanden
Olof Herko (S) yrkar på att lägga till utveckla i ägardirektivet för Orsa Vatten och Avfall 
AB i andra stycket under rubrik fem så att meningen lyder ”…såsom ensam ägare av 
bolaget, äga, förvalta och utveckla Orsa kommuns återvinningscentral, vatten- och 
avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.” och yrkar i övrigt bifall till 
tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och Olof Herkos yrkande och finner 
att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Marie Ehlin
Kommunstyrelsen

Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna
        
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och medlemskommunerna. En 
utredning har därför genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för förbundet att 
överta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll från medlemskommunerna. 

Direktionen fattade ett inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning 
och brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01. Av olika 
anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01. För att flytta 
ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en revidering av 
förbundsordningen. Revideringen består i att skriften som antyder att förbundet endast 
bistår kommunen i utvalda delar i sotningsverksamheten tas bort.

Direktionen beslutade 2022-05-19 att godkänna revideringen av förbundsordningen 
under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från BRAND - Revidering av förbundsordning
Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 2023-01-01 Ny

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av förbundsordningen under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.

Sändlista
BRAND – Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Marie Ehlin
Kommunchef
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§ 14 RF BRAND 2022/00012-2

Revidering förbundsordning
Beslut

1. Direktionen godkänner revideringen av förbundsordningen. Detta gäller under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och medlemskommunerna. En 
utredning har därför genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för förbundet att 
överta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll från medlemskommunerna.  
Direktionen fattade ett inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning 
och brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01.
Av olika anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01.
För att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en 
revidering av förbundsordningen. 
Revideringen består i att skriften som antyder att förbundet endast bistår kommunen i 
utvalda delar i sotningsverksamheten tas bort.

Beslutsunderlag
UDir 2020.1.4
Förslag till ny förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna 

Förslag till beslut
1. Direktionen godkänner revideringen av förbundsordningen. Detta gäller under 

förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.

Sändlista
- Medlemskommuner
- Förbundsdirektör
- Revisorer
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Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 

 

Fastställd: 
Kommunfullmäktige i Leksand  
Kommunfullmäktige i Mora  
Kommunfullmäktige i Orsa  
Kommunfullmäktige i Vansbro  
Kommunfullmäktige i Älvdalen  

 

Diarienummer: 
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Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 

 

§1 Bakgrund  
Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen har beslutat att ingå ett 
kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst och stöd till kommunerna 
vid samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan). 

 

Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet 
i det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i 
kommunernas samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser 
och samhällsstörningar. 

 

§2 Medlemmar  
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalen. 

 

§3 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Brandkåren Norra Dalarna och har sitt säte i Mora. 
 

§4 Uppdrag och ändamål 
 

Bastjänster 

Kommunalförbundet ansvarar för 
 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt Förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor med undantag  
a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lag om skydd mot olyckor, 1 
kap §6)  
b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lag om skydd 
mot olyckor, 3 kap §1)  
c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2) 

 
• att svara för uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med 

tillhörande Förordning (2010:1075) som åvilar var och en av kommunerna i förbundet 
med undantag av  
a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 

 
• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor  
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• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt kommunens plan för 
räddningsinsatser enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) 

 

 

Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

 

• Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen (1987:10). 
Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas planprocess genom att 
tidigt medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i planfrågor.  
Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess främst i 
form av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation.  

• Biträder vid kommunal riskanalys och handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor.  

• Remissinstans vid alkoholtillstånd, fyrverkerier, tillfälliga evenemang.  
• Deltar i medlemskommunernas POSOM-verksamhet.  
• Deltar i medlemskommunernas olycksförebyggande arbete.  
• Deltar i medlemskommunernas krisberedskapsförberedelser ex övningar.  
• Ingå i kommunernas organisation för tjänsteman i beredskap.  

  
 

 

Dessa uppgifter ingår i medlemsavgiften. 
 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra 
andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt 
ansluter till säkerhet och trygghet i kommunerna. 

 

Dessa uppgifter ska i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer 
i samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 
och uppgifter i § 4. 

 

Om en förbundsmedlem önskar att brandkåren i något avseende ska utformas eller 
dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller 
ambitionsnivån, får kommunalförbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift 
som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen.  
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§5 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 
”Reglemente för förbundsdirektionen i Brandkåren Norra Dalarna” enligt bilaga till 
förbundsordningen. 

 

§6 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. 
 

§7 Förbundsdirektionen  
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande nämnd för 
förbundsmedlemmarna enligt bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. 

 

Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare fördelat enligt följande: 
 

• Leksands kommun utser 1 ledamotoch 1 ersättare.  
• Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
• Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
• Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare  
• Älvdalens kommun utser1 ledamot och 1 ersättare. 

 

 

Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande och oppositionsråd eller 
motsvarande är ersättare. 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 
den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.  
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i 
förbundsdirektionen skall 9 kap 3§ i kommunallagen tillämpas (2017:725).  

 

Mora kommun innehar ständigt ordförandeposten och vice ordförande roterar 
mellan de övriga medlemskommunerna varje mandatperiod. Turordning för vice 
ordförande är efter invånarantalet med Leksands kommun som start. 

 

Direktionen har rätt att utse utskott och i övrigt de organ som behövs 
för verksamheten. 

 

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 
 

§8 Revisorer  
Varje kommun ska ha var sin revisor som utses av 
medlemskommunens kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.  
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§9 Revision och beslut om ansvarsfrihet 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 

Delårsrapport  
Delårsrapporten ska upprättas och beslutas av direktionen. Tidsintervallerna för 
rapporterna ska följa säteskommunens planering. Delårsrapporten ska bedömas av 
revisorerna i kommunalförbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i rapporten är 
förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga bedömningen 
ska biläggas delårsrapporten. 

 

Delårsrapporten ska godkännas av medlemmarnas fullmäktige. 
 

Årsredovisning 

Årsredovisningen ska upprättas och godkännas av direktionen. 
 

Årsredovisningen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. 

 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till var och en av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

 

§10 Initiativrätt  
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem 
genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

§11 Närvarorätt 

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 
Budgetsammanträdet ska vara offentligt, se §16. 

 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt på 
direktionens sammanträden. 

 

Respektive medlemskommuns direktör (ledande tjänsteman) har närvaro- 
och yttranderätt vid sammanträde med direktionen. 

 

Direktionen avgör själva i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
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§12 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden  
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden anslås på förbundets digitala anslagstavla på webbplatsen. Mora 
kommuns anslagstavla är förbundets anslagstavla. 

 

För kännedom ska anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla. 
 

Tillkännagivande om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på 
förbundets anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla. 

 

§13 Andel i tillgångar och skulder  
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems 
ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 14. 

 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist 
i enlighet med angiven fördelningsgrund. 

 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets 
behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

§14 Kostnadsfördelning  
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna 
skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan. 

 

Bastjänster  
Ersättning för bastjänsterna fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan 
(exklusive hyra): 
Leksand 17,5 % 

Mora 34,7 % 

Orsa 10,8 % 

Vansbro 12,6 % 

Älvdalen 24,4 % 

Summa 100 % 
 

Hyra  
Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för hyra av 
brandstationer och andra lokaler i den egna kommunen som överenskommits 
som behövs för brandkårens verksamhet.  
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Omförhandling av medlemsandelen  
Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling 
av medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 

 

I händelse av större förändringar vid exempelvis behov av att utöka beredskapen 
eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras 
samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel 
i förbundet. 

 

Tilläggstjänster  
Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 
4 till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter 
ersättas fullt ut. 

 

Lån och borgen mm  
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt 
vad förbundsmedlemmarna godkänt.  
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 
ansvar fördelningsregeln.  
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag 
utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

§15 Medlemsstyrning  
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse ska direktionen samråda 
med medlemmarna. 

 

§16 Budgetprocess  
Direktionen fastställer årligen budget för förbundet. Budget för nästkommande 
år ska fastställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den 
kommande treårs-  
perioden. För att säkerställa att fastställande av budget för nästkommande år sker 
före september månads utgång påbörjas förbundets budgetprocess under februari 
månad året före budgetåret.  
En överenskommelse ska tecknas mellan kommunalförbundet och dess medlemmar om 
budgetprocessen. Denna process syftar till att kommunalförbundet ska ha 
förutsättningar för att ta det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvar som åvilar ett 
kommunalförbund och i egen regi underbygga en sund ekonomisk hushållning. 

 

Sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt. Tillkännagivande 
om sammanträdet ska utfärdas.  



23 Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna - OK KS 2022/00464-2 Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna : Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 2023-01-01 Ny 

Sida 9(10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§17 Planeringsprocess  
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor.  
Handlingsprogrammen ska upprättas i samverkan med 
förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också 
beredas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

 

§18 Utträde  
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet. 

 

§19 Likvidation och upplösning  
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 18 § är till ända, skall kommunalförbundet träda i 
likvidation. Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden 
enligt 14 § tillämpas. 

 

När kommunalförbundet har trätt i likvidation, ska kommunalförbundets egendom 
i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Kommunalförbundets verksamhet får 
fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

 

Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 
kommunalförbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som 
hör till kommunalförbundets arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst.  
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§20 Arvoden  
Inga fasta arvoden utgår till direktionen. Sammanträdesarvoden ska utgå enligt 
Mora kommuns arvodesbestämmelser.  
Arvoden till revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt Mora 
kommuns arvodesbestämmelser. 

 

§21 Tvister  
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol. 

 

§22 Övre gräns för räddningstjänstkostnader  
Om räddningstjänstinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader 
för kommunalförbundet, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen 
inträffat, för den del av räddningskostnaderna som överstiger 1 basbelopp för 
varje tillfälle. 

 

§23 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet  
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i kommunalförbundet 
ska hanteras enligt följande. 
Ansökan tillställs förbundets direktion.  
Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till 
medlemskommunernas kommunfullmäktige.  
Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem 
samt Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen. 

 

§24 Arkivbildning  
Mora kommun (säteskommunen) är arkivansvarig för alla handlingar och dokument 
som framställs i kommunalförbundet från och med dess inrättande den 1 januari 
2019. Arkivansvar för handlingar från tiden före 1 januari 2019 kvarligger på var och en 
av medlemskommunerna. Kommunalförbundet ska ha obegränsad tillgång till dessa 
äldre arkiv. Mora kommuns arkivreglemente gäller för förbundet. 

 

§25 Personuppgifter  
Direktionen är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för 
behandling av personuppgifter inom kommunalförbundets ansvarsområde. 

 

§26 Administrativ service 

Till förbundets förfogande finns administrativ service i säteskommunen. 
Kommunalförbundet ska träffa en överenskommelse med säteskommunen om detta. 

 

§27 Ikraftträdande och ändringar i förbundsordningen Denna 
förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2023. 

 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen 
och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är 
gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft.  
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Verksamhetsområde service och utveckling

Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige
        
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområde service och utveckling har gjort ett förslag till
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget
sammanträder både styrelsen och fullmäktige på måndagar (undantaget styrelsen i
april).

Planeringen har tagit hänsyn till hålltider som finns angivna i kommunallagen
(2017:725), kommunens årshjul samt en koordination av mötesdagar för utskott och
nämnder så att dessa inte sammanfaller.

Månad Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
Jan 16
Feb 13 27
Mars 13
April 12 (onsdag) 3
Maj 15 29
Juni 19
Juli -
Aug -
Sep 18
Okt 30 2
Nov 13 28
Dec 18

En boksluts- och framtidsdag är planerad till måndagen den 6 mars samt en mål- och
budgetberedning till måndagen den 8 maj. Till dessa heldagar kallas främst presidiet i
utskott, nämnder, fullmäktige och bolagsstyrelser.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2023 sker
enligt följande:
16 januari, 13 februari, 13 mars,  12 april,  15 maj,  19 juni samt 
18 september, 30 oktober, 13 november och 18 december.

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under
2023 sker enligt följande:
27 februari, 3 april, 29 maj, 2 oktober och 28 november.

Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.

Sändlista
Alla verksamheter

Marie Ehlin
Kommunchef
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Återkommande beslutsärenden
Bygg Miljö Lärande Omsorg Samhälle Strategi KS KF

Årsredovisning med bokslut och uppföljning av kommunplan - info i 

utskotten, beslut i KS och KF
feb feb/mars feb/mars feb/mars feb/mars april maj/juni

Ansvarsfrihet för förtroendevalda i egna nämnder och styrelser maj/juni

Prövning av kommunala bolag mars april

Information och dialog inför mål- och budgetberedningsdagen april april april april

Internkontrollplan - uppföljning (informationsärende) feb, okt juni juni juni juni

Långsiktig investeringsbudget (underlag till kommunplan) juni juni

Planeringsförutsättningar investeringar och ekonomiska ramar -beslut i 

strategi och KS
juni juni

Uppdatering av delegationsordning juni sep sep sep sep okt

Information om förslag på verksamhetsplaner inkl verksamhetsmål 

kommande år (underlag till kommunplan)
sep sep sep sep sep sep

Taxor och avgifter (underlag till kommunplan) sep april sep sep sep sep okt nov

Prioriteringsordning planer och bostadsområde (underlag till 

kommunplan)
sep sep

Beslut om kommunplan inklusive drift- och investeringsbudget okt okt nov

Sammanträdesplan okt sep sep sep sep sep sep/okt

Partistöd sep/okt okt nov

Delårsrapporten - info i utskotten, beslut i strategi, KS och KF okt okt okt okt okt okt nov

Skattesats kommande år okt okt nov

Internkontrollplan - beslut om nya och uppföljning av den gamla dec dec dec

För exakta datum - se sammanträdesplanen eller beredningsplanerna

Gemensam informationsdag om årsredovisningen
På boksluts- och framtidsdagen i mars medverkar chefer, ordförande och vice ordförande i utskott, nämnder och styrelser

Information från samtliga utskott och nämnder

Gemensam informationsdag om kommande års mål och budget
På mål- och budgetberedningen i maj medverkar chefer, ordförande och vice ordförande i utskott, nämnder och styrelser

Information från samtliga utskott och nämnder

Uppdaterad 28 okt 2021
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

33 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 123 OK KS 2022/00353-1

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2023 sker 
enligt följande:

16 januari, 13 februari, 13 mars, 12 april, 15 maj, 19 juni samt 
18 september, 30 oktober, 13 november och 18 december.

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under
2023 sker enligt följande:

27 februari, 3 april, 29 maj, 2 oktober och 28 november.

Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2023.

En boksluts- och framtidsdag är planerad till måndagen den 6 mars samt en mål- och
budgetberedning till måndagen den 8 maj. Till dessa heldagar kallas främst presidiet i
utskott, nämnder, fullmäktige och bolagsstyrelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-10-20
Sammanträdesplan 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2023 sker
enligt följande:

16 januari, 13 februari, 13 mars, 12 april, 15 maj, 19 juni samt 
18 september, 30 oktober, 13 november och 18 december.

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under
2023 sker enligt följande:

27 februari, 3 april, 29 maj, 2 oktober och 28 november.

Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

33 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 123 OK KS 2022/00353-1

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2023 sker 
enligt följande:

16 januari, 13 februari, 13 mars, 12 april, 15 maj, 19 juni samt 
18 september, 30 oktober, 13 november och 18 december.

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under
2023 sker enligt följande:

27 februari, 3 april, 29 maj, 2 oktober och 28 november.

Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2023.

En boksluts- och framtidsdag är planerad till måndagen den 6 mars samt en mål- och
budgetberedning till måndagen den 8 maj. Till dessa heldagar kallas främst presidiet i
utskott, nämnder, fullmäktige och bolagsstyrelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-10-20
Sammanträdesplan 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2023 sker
enligt följande:

16 januari, 13 februari, 13 mars, 12 april, 15 maj, 19 juni samt 
18 september, 30 oktober, 13 november och 18 december.

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under
2023 sker enligt följande:

27 februari, 3 april, 29 maj, 2 oktober och 28 november.

Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsområde service och utveckling Kommunstyrelsen

Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa 
Lokaler AB
        
Sammanfattning av ärendet
Beslutet gäller reviderade ägardirektiv för dels Orsabostäder AB och dels Orsa Lokaler 
AB. Revideringsförslagen innebär att ägardirektiven får styckesindelning och språk 
som bygger mer på SKR:s rekommendationer och att ägardirektiven blir mer enhetliga 
med de föreliggande förslagen för ägardirektiv för Orsa Vatten och Avfall AB och 
Nodava AB.

Följande viktigare revideringsförslag gäller både för Orsa bostäder AB och Orsa Lokaler 
AB:

 Kommunstyrelsens ledningsfunktion har förtydligats, bland annat om att 
bolagen ska följa de styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige i 
Orsa kommun, såvitt inte annat beslutats eller följer av särskild lag.

 Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över 
styrelseledamöter skall publiceras på bolagets webbplats.

Följande viktigare ändringar gäller enbart för Orsa bostäder AB:

 Det föreslagna direktivet för Orsabostäder AB har fått ett tillägg om att 
kommunchef och ekonomichef har närvarorätt vid styrelsemöten.

 Målet för soliditet är ändrat från 10–20 % till minst den soliditetsnivå som 
framgår av kommunens ekonomiska riktlinjer.

 Bolaget ska uppnå minst det avkastningskrav som framgår av kommunens 
ekonomiska riktlinjer.

Följande viktigare ändringar gäller enbart för Orsa Lokaler:

 Dokumentet har i stycke 3 fått samma text som Orsabostäder om att 
kommunstyrelsen ska fatta årliga beslut om huruvida verksamheten varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

 Stycke 5 om Orsa Lokalers verksamhet är omformulerat och förtydligat, bland 
annat om att bolaget ska försörja kommunens verksamheter med 
ändamålsenliga lokaler. 
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I samma stycke föreslås förtydligande om att det i verksamheten även kan ingå 
fastigheter för näringsverksamhet i de fall det är av strategiskt intresse för 
kommunen. 

 Orsa Lokalers ägardirektiv föreslås få samma formuleringar som Orsabostäder 
AB gällande information och ägardialog, vilket innebär ägarrådsmöte minst två 
gånger per år.

 Tillagt stycke, med samma text som redan finns för Orsabostäder, om att 
bolaget årligen i förvaltningsberättelsen ska redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av bolagsordningen och ägardirektiv.

 I stycket om kapitalförvaltning och finansiella mål är tillagt att bolaget som 
minst ska uppnå den soliditetsnivå samt de avkastningskrav som framgår av 
kommunens ekonomiska riktlinjer.

Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Orsabostäder AB, med revideringsförslag och kommentarer
2022-08-26
Ägardirektiv för Orsa Lokaler AB, med revideringsförslag och kommentarer, 
2022-08-26
Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17
Styrelseprotokoll OBAB 2022-06-17
Reviderade ägardirektiv 2018, Orsa Lokaler AB
Ägardirektiv Orsabostäder AB antaget 2016-04-04
Soliditet OLAB OBAB

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB 
och Orsa Lokaler AB.

Sändlista
Orsabostäder AB
Orsa Lokaler AB

Marie Ehlin
Kommunchef
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Ägardirektiv för Orsabostäder AB



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Ägardirektiv Orsabostäder AB med revideringsförslag och kommentarer 2022-08-30 

2av 7

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum för beslut: 22-xx-xx
Dokumentet gäller för:  Kommunstyrelsen och Orsabostäder AB
För revidering ansvarar:  Kommunstyrelsen
Datum för revidering:
Diarienummer: OK KS 2022/00260, 107
Revideringsintervall:

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Orsabostäder AB (nedan kallat bolaget) är en del av kommunens verksamhet och ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige i Orsa kommun, fastställda av bolagsstämman. Förutom lag och
författning, bolagsordning och ägardirektiv regleras bolagets verksamhet och förhållande till
kommunen genom:

Kommunstyrelens reglemente

Styr- och policydokument antagna av Orsa kommunfullmäktige
Mål och riktlinjer som fastställs av Orsa kommunfullmäktige

Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa direktiv såvida de inte strider mot
bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning (exempelvis
aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen) eller mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv
är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ägarfunktion ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap 1§kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i Orsa kommun.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ägarledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som
anges i kommunstyrelsens reglemente.

Bolaget ska följa styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige i Orsa kommun, såvitt
inte annat beslutats eller följer av särskild lag.

Bolaget ska lämna den information om verksamheten som de begär. Kommunstyrelsen har rätt att
ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som de begär som begärs.
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1§kommunallagen har att fatta årliga beslut
om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.

Kommentar [JL1]:  Stryks, framgår ändå av föregående
rader.

Kommentar [JL2]:  Exempel på vilka styrande dokument
som ska följas:
Alla policies t.ex. policy för informationssäkerhet och policy
för resor och fordon.
Alla program t.ex. skyltprogrammet.
Alla regler t. ex. arkivreglemente.
Alla strategier t.ex. näringslivsstrategin.
Reglemente för internkontroll
Bostadsförsörjningsplan
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4. Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om avslag på begäran att lämna ut eller ta del av
handlingar ska fattas av VD eller annan person om VD så beslutar. Föreligger på grund av lagstadgad
sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så
fall uppge att strykning/utelämning har skett.

Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över styrelseledamöter skall
publiceras på bolagets webbplats.

5. Ägaridé

5.1 Bolagets styrelse
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen ska
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

5.2 Allmännyttigt syfte
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Orsa kommun och erbjuda möjlighet till boinflytande. Det ingår exempelvis
att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper med särskilda behov eller som
av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även tillhandahålla ett varierat
bostadsutbud av god kvalitet som attraherar olika hyresgäster

5.3 Undantaget från självkostnadsprincipen, affärsmässiga principer
Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga principer. Affärmässiga principer innebär att
bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget med hänsyn till de begränsningar
och förutsättningar som ligger i att vara långsiktig och seriös fastighetsägare inom ramen för de
regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget
inte ska få några särskilda fördelar från ägaren som i förhållande till privata konkurrenter gynnar
företaget ekonomiskt. Som exempel på vad som menas med affärsmässiga principer kan nämnas:

Relationen mellan kommunen och bolaget ska vara affärsmässigt och ekonomierna hållas
åtskilda från varandra.
Kommunen ställer marknadsmässiga krav på bolaget.
Kommunen får inte löpande täcka förluster i bolaget, men har, som vilken ägare som helst,
rätt att tillskjuta ett långsiktigt eget kapital i bolaget.
Bolaget ska till kommunen betala borgensavgift i de fall kommunen gått i borgen för
bolagets lån.

Kommunen kan inte kräva att bolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma för bolaget.
Ansvaret för bostadsförsörjningen åvilar kommunen.

5.4 Likvidering
Livideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Orsa kommun.
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6. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen §3. Bolaget får ej bedriva verksamhet
som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget ska i sin verksamhet beakta den kommunala
lokaliseringsprincipen. Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen
generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper av dess medlemmar. Bolaget är ett viktigt verktyg
för att kommunen ska uppfylla detta ansvar.

Bolaget skall:

Erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och
läge samt i linje med vad som framgår av punkt 5.2 Allmännyttigt syfte.

Tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden tillgodose att hyresbostäder finns
att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och till god teknisk och arkitektonisk kvalitet.

Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
Främja integration, social sammanhållning och trygghet inom kommunen,i bolagets
bostadsområden samt i övrigt i bolagets verksamhet till exempel genom att erbjuda
praktikplatser.

Bolaget ska ha en långsiktiget i sitt agerande och arbeta så kundorienterat att det uppfattas
som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och
ekonomiska möjligheter.
Se till att det finns en god och allsidig service för hyresgästerna.

Genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppstänkande vid såväl byggnation som drift,
underhåll och rivningar arbeta för en god miljö.

Pröva möjligheten att bygga i trä vid varje nytt projekt.

Genom sin verksamhet i punkterna ovan ska bolaget aktivt verka för att Orsa kommun ska uppfattas
som en attraktiv kommun att bo och verka i.

7. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att Orsa kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas som är av
principiell betydelse eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför
uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande
enligt denna punkt. Uppstår tveksamheter om huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget
samråda med kommunstyrelsen i Orsa kommun.

Kommentar [JL3]:  Punkten (med tillägget ”inom
kommunen” ska tolkas som att man exempelvis kan
erbjuda praktikplatser.
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8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunfullmäktiges mål
samt av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med detsamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisionens granskning
liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1a §§ kommunallagen.

9. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig över
huruvida bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen
och i detta ägardirektiv liksom de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska genast uppmärksamma kommunstyrelsen om bolaget brister i det
avseeende som omnämns i första stycket.

10. Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera kommunens
risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. Det är av största vikt att
bolaget har en stark ekonomi på såväl kort som lång sikt.

Soliditet
Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet mellan 10% och 20%. Den nedre gränsen krävs för att
bolaget ska kunna vara förmöget att agera på lång sikt, vara kreditvärdig och minska risken för
ägaren. Bolaget ska som minst uppnå den soliditetsnivå som framgår av kommunens ekonomiska
riktlinjer.

Avkastningsmål
Bolagets långsiktiga avkastningskrav ska baseras på marknadsvärden och utgå ifrån ett
marknadsmässigt avkastningskrav med hänsyn tagen till bolagets befintliga fastighetsbestånd,
beståndets belägenhet, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är beredd att ta. Bolaget ska
uppnå minst det avkastningskrav som framgår av kommunens ekonomiska riktlinjer.
Kommunfullmäktige fastställer årligen, efter dialog med bolaget, det avkastningskrav som
kommunen har på bolaget.

Utdelning
Kommunfullmäktige fastställer årligen det utdelningskrav som kommunen har på bolaget.

Kommentar [JL4]:  Genom denna skrivning utövar KS sin
uppsiktsplikt, som beskrivet i bolagspolicyn.
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11. Information och ägardialog

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med ägaren om omständigheterna så påkallar.

Kommunchef och ekonomichef har närvarorätt vid styrelsemöten.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 31/3 och 31/7.
Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan
inverka på bolagets verksamhet.

Bolaget ska så långt möjligt följa kommunens årshjul gällande kommunplan/budget, delårsrapport
och årsredovisning.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

Ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporter enligt kommunens styrprinciper.

Protokoll från bolagsstämma.
Protokoll från styrelsesammanträde.
Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisorerna.

Bolagets presidium, VD och vid behov andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid så kallat
ägarrådsmöte. Ägaren kallar till ägarrådsmöte minst två gånger per år.

Bolaget ska minst två gånger per år delta i ägarrådsmöte. Kommunstyrelsen ansvarar för
kallelse. Från bolaget kallas presidium och VD. Andra personer kan kallas vid behov.

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmsta tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och
budget ska tillställas Orsa kommun senast 31 december.

13. Suppleanternas inträdande

Suppleanterna utses av kommunfullmäktige. Om suppleant inte kan tjänstgöra inträder suppleanter
i den ordning de valts av kommunfullmäktige.
Suppleanterna träder in för tjänstgöring enligt gällande inkallelseordning.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträde. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och
yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör får kallelse och protokoll för
kännedom samt åläggs att iaktta samma lojalitets- och tystnadsplikt som ledamot.

Kommentar [JL5]:  Samma tillägg som för VA-bolagen

Kommentar [JL6]:  Med denna skrivning behöver inte
texten/direktivet revideras efter ändringar i årshjulet.
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14. Taxa för kopiering av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Orsa kommun vid var tid gällande taxan för kopiering av allmänna
handlingar som begärs av av enskild.

15. Arkivreglemente

Orsa kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Orsa
kommun.

16. Kommunal koncernredovisning

Bolaget ska till Orsa kommun lämna de uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) (2018:597) om kommunal
redovisning.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av bolagsordningen
framgår hur kallelsen till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämma med angivande av
tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets webbplats senast två veckor i förväg.
Samma information ska inom samma tid tillställas Orsa kommun för möjliggörande av publicering
på kommunens webbplats.

Kommentar [JL7]:  Dess stycken ersätts genom att
kommunens ledningsfunktion förtydligas i stycke 3.
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Ägardirektiv för Orsa Lokaler AB
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum för beslut: 22-xx-xx
Dokumentet gäller för:  Kommunstyrelsen och Orsa Lokaler AB
För revidering ansvarar:  Kommunstyrelsen
Datum för revidering:
Diarienummer:
Revideringsintervall:

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet en del av den
kommunala organisationen

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Orsa kommun.

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av
kommunfullmäktige och kommustyrelsen, med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv förutsatt
att de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom av lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till
kommunen genom:
- bolagsordning
- kommunstyrelsens reglemente
- av fullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
- förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget

Orsa Lokaler AB (nedan kallat bolaget) är en del av kommunens verksamhet och ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige i Orsa kommun, fastställda av bolagsstämman.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa direktiv såvida de inte strider mot
bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning (exempelvis
aktiebolagslagen, offentlighets- och dekretesslagen) eller mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv
är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i Orsa kommun.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i
kommunstyrelsens reglemente.

Kommentar [JL1]:  Skrivningen ändras så att den följer
SKR-mallen och hur vi skriver för övriga bolag.

Kommentar [JL2]:  Vi förtydligar kommunens
direktivrätt. Som vi gjort för VA-bolagen.

Kommentar [JL3]:  Tillägg av stycke om
ledningsfunktion. Samma ändringar som för OBAB.
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Bolaget ska följa styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige i Orsa kommun, såvitt
inte annat beslutats eller följer av särskild lag.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information som begärs.
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1§ kommunallagen har att fatta årliga beslut
om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.

4. Offentlighetsprincipen Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utelämnande av allmän handling
avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utelämna
handling ska på begäran prövas av Bolagets styrelse. Allmänna handlingar ska förvaras enligt
fastställd arkivbildningsplan. Bolaget omfattas av kommunens arkivreglemente och ska tillämpa
den för kommunen vid var tid gällande taxan för utelämnande av offentliga handlingar.

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om avslag på begäran att lämna ut eller ta del av
handlingar ska fattas av VD eller annan person om VD så beslutar. Föreligger på grund av lagstadgad
sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så
fall uppge att strykning/utelämning har skett.

Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över styrelseledamöter skall
publiceras på bolagets webbplats.

5. Ändamålet med Bolagets verksamhet Bolagets ändamål och
verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Orsa kommun förvärva, bebygga, äga, avyttra
och förvalta fastigheter med kommunala verksamhetslokaler samt näringsfastigheter med därtill
tillhörande kollektiva anordningar.

Bolaget ska även förvalta byggnader på fastigheter som kommunen
äger på grund av att dessa har ett strategiskt intresse för utvecklingen av kommunen.

Kommunens ändanmål med bolaget är att samordna och effektivisera Orsa kommuns
fastighetsförvaltning (Orsabostäder AB samt Orsa Lokaler AB) och främja framtida
kompetensförsörjning.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Orsa kommun förvärva, bebygga, äga, förvalta
och avyttra fastigheter.

Kommentar [JL4]:  Exempel på vilka styrande dokument
som ska följas:
Alla policies t.ex. policy för informationssäkerhet och policy
för resor och fordon.
Alla program t.ex. skyltprogrammet.
Alla regler t.ex. arkivreglemente.
Alla strategier t.ex. näringslivsstrategi
Reglemente för internkontroll
Lokalförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplan

Kommentar [JL5]:  Samma ändringar som för OBAB
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Kommunens ändamål med bolaget är att;

- försörja kommunen med kompetens inom fastighetsförvaltning,
- samordna och effektivisera Orsa kommuns fastighetsförvaltning,
- försörja kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler med tillhörande

laddinfrastruktur.

I verksamheten kan även ingå fastigheter för näringsverksamhet i de fall det är av strategiskt
intresse för kommunen.

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får heller inte
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Tjänster ska konkurrensutsättas om de bättre tillvaratar kommunens ändamål med bolaget.
Tjänster inom bolaget ska konkurrensutsättas om det bidrar till ändamålet om effektivisering i
fastighetsförvaltningen.

Orsa kommuns mål för bolaget är:

- att Bolaget i all sin verksamhet agerar miljömedvetet
- att Bolaget visar positivt resultat efter finansnetto
- att Bolaget genom god ekonomisk hushållning ska kunna finansiera sin egen verksamhet.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter åvilar enligt
aktiebolagslagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa
organisationen så att den på bästa sätt ska stödja Bolagets ändamål.

Bolaget ska drivas under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principerna som framgår av detta direktiv.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Bolagets verksamhetsinriktning ska vara förenlig med kommunens övergripande policys, visioner,
värdegrunder och mål.

Bolaget ska tillhandahålla kommunen kvalificerad kompetens och resurser inom
kompetensområdet verksamhetsfastigheter samt vid anfordran medverka vid den fysiska
planeringen i dessa hänseenden.

Kommentar [JL6]:  Strategiskt intresse kan innebära att
det finns en tydlig koppling till kommunens vision och
övergripande mål.

Kommentar [JL7]:  Förslag på förtydligande text.

Kommentar [JL8]:  Standardtext, som vi har för andra
bolag

Kommentar [JL9]:  Flyttat från stycke 6.

Kommentar [JL10]:  Stycket styckas och innehåll fördelas
delvis till föregående stycken.

Kommentar [JL11]:  Tas bort. Det som behövs framgår av
föregående stycken och förslag.

Kommentar [JL12]:  Flyttat till fg. stycke.

Kommentar [JL13]:  Stryks och ersätts med förtydligande
text i fg. stycke.

Kommentar [JL14]:  Flyttas till fg. stycke.

Kommentar [JL15]:  Samma tillägg som för OBAB och
övriga bolag.
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7. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges ställningstagande

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas innan någon av följande åtgärder beslutas:

- större strategiska investeringar
- åtgärder som innebär en ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller

verksamhetsområde för Bolaget.
- större förvärv eller försäljning av fastigheter
- ändring av bolagsordningen
- ändring av aktiekapitalet
- bildande eller förvärv av dotterbolag oavsett värde samt försäljning eller avveckling av

dotterbolag till betydande värde
- förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, om fullmäktiges godkännade är befogat

med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
- överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag till betydande värde
- deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt till betydande värde i

företag som inte är ett helägt dotterbolag.
- bildande av stiftelse
- övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt

Med händelse eller affärstransaktion till betydande värden enligt ovan avses sådana åtgärder som
med hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller
av stor betydelse.

Vad som omfattas av punkterna ovan ska bedömas i samråd med Orsabostäder AB.

Skulle olika meningar uppkomma i Bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att den ska
underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund det i bolagsordningen och dessa
direktiv angivna syftet och ramarna med detsamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan
läggas till grund för lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och
beslut enligt 6 kap 1 och 1a §§ kommunallagen.

9. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig över
huruvida bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen
och i detta ägardirektiv liksom de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska genast uppmärksamma kommunstyrelsen om bolaget brister i det

Kommentar [JL16]:  Hela stycket är framflyttat hit och
föreslås få reviderad rubrik.

Kommentar [JL17]:  Genom denna skrivning utövar KS
sin uppsiktsplikt, som beskrivet i bolagspolicyn.

Kommentar [JL18]:  Nytt stycke, som innehållet i OBAB
och OVAB
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avseeende som omnämns i första stycket.

10. Kommunens insyn och rätt till information Information och
ägardialog

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt och utövar kommunens insyn och tillsyn över bolaget.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt
inspektera Bolaget och dess verksamhet. Granskningsrätten och informationsskyldigheten omfattar
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna information ska
lämnas i form av dels budget för kommande år enligt punkt 6 nedan, dels ekonomisk och
verksametsmässig uppföljning relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.

Det åligger vidare Bolaget att till kommunstyrelsen snarast eller i tid som kommunen bestämmer
översända:

- årsredovisning, inklusive miljöredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- underlag till sammanställd redovisning för kommunen, senast 20/8 gällande delårsbokslut

och 10/2 gällande årsredovisning
- årsvis ekonomisk rapport med kommentarer avseende Bolaget årlig budget
- delårsrapport om minst 6 månader och max 8 månader, men med överensstämmelse med

kommunens delårsperiod, innehållande en årsprognos
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- revisionsberättelse

Bolaget ska omgående rapportera betydande avvikelser från budget under innevarande
verksamhetsår.

I övrigt ska information lämnas när ägaren så önskar eller Bolagets styrlese finner det lämpligt.

Kommunens kommun- och ekonomichef ska ges möjlighet till närvaro vid styrelsemöten i Bolaget
och ska därför kallas i sedvanlig ordning.

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med ägaren om omständigheterna så påkallar.

Kommunchef och ekonomichef har närvarorätt vid styrelsemöten.

Bolaget ska så långt möjligt följa kommunens årshjul gällande kommunplan/budget, delårsrapport
och årsredovisning.

Kommentar [JL19]:  Som innehållet i OBAB och OVAB
Ersätter sista stycket (Revision).

Kommentar [JL20]:  Dessa rader ersätts med föreslagen
text i stycke 3.

Kommentar [JL21]:  Dubbel rad stryks.

Kommentar [JL22]:  Resten av stycket får samma text
som för OBAB och OVAB.

Kommentar [JL23]:  Samma som för OVAB och VA-
bolagen

Kommentar [JL24]:  Med denna skrivning behöver inte
texten/direktivet revideras efter ändringar i årshjulet.
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Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

Ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporter enligt kommunens styrprinciper.

Protokoll från bolagsstämma.
Protokoll från styrelsesammanträde.

Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisorerna.

Bolaget ska minst två gånger per år delta i ägarrådsmöte. Kommunstyrelsen ansvarar för
kallelse. Från bolaget kallas presidium och VD. Andra personer kan kallas vid behov.

11.Budget och handlingsprogram verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram verksamhetsplanför de närmaste tre
räkenskapsåren, varav de första fastställs i form av en budget. Handlingsprogram Verksamhetsplan
och budget ska samordnas med kommunens budgetprocess och förslag till hyresnivåer ska delges
kommunen senast 30/4. Bolaget ska ges förutsättningar därför och kommunen ska tillhandahålla
Bolaget begärt underlag senast 30/3 om inte annat överenskommes.

12. Kapitalförvaltning och finansiella mål

Styrelsen ska tillse att Bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredställande
säkerhet. I detta syfte ska, för ledningens hantering av finansfrågorna, det finnas en finanspolicy
fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunens ekonomichef. Bolaget ska som
minst uppnå den soliditetsnivå som framgår av kommunens ekonomiska riktlinjer.

13. Årsredovisning och bolagsstämma

Bolaget ska årligen, senast före utgången av februari månad, tillhandahålla det underlag som krävs
för upprättande av kommunkoncernens årsredovisning. Bolagsstämma ska hållas i så god tid att en
fastställd årsredovisning kan intagas i kommunens årsredovisning. I förvaltningsberättelsen ska
redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
densamma.

14. Arbetsordning

Arbetsordning för styrelsen ska fastställas enligt aktiebolagslagen.

Ekonomisk ersättning till styrelseledamöterna för Bolaget ska lämnas i enlighet med kommunens
regler.

Kommentar [JL25]:  Redan förklarat i stycke 8.

Kommentar [JL26]:  Ersätts med skrivelse om
kommunens ledningsfunktion i stycke 3.
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15. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen ska fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktör. Styrelsen ska tillse att
instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla beslut hen fattat.
De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

Styrelsen ska skriftligen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

16. Revision

Bolagets revisor ska, utöver vad aktiebolagen stadga, mot bakgrund av det kommunala syftet med
Bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synvinkel tillfredställande sätt. Revisionsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning
utfallit samt om Bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

Bolagets lekmannarevisor ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med Bolagets
verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelse om innehållet
och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till Bolagets styrelse
återfinns i aktiebolagslagen. Kommentar [JL27]:  Ersätts med stycke 9:

Granskningsrapporten



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17, sid 3 om ägardirektiv 



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17, sid 3 om ägardirektiv 



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17, sid 3 om ägardirektiv 



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17, sid 3 om ägardirektiv 



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Styrelseprotokoll OBAB 2022-06-17, sid 3 om ägardirektiv 



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Styrelseprotokoll OBAB 2022-06-17, sid 3 om ägardirektiv 



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Styrelseprotokoll OBAB 2022-06-17, sid 3 om ägardirektiv 



25 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB - OK KS 2022/00260-4 Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB : Reviderade ägardirektiv 2018, Orsa Lokaler AB 

 
 

Ägardirektiv för Orsa Lokaler AB, 
Organisationsnr 556691-3884 
 
För den verksamhet som bedrivs i Orsa Lokaler AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa 
särskilda ägardirektiv. 
Utfärdade och fastställda av kommunfullmäktige i Orsa kommun 2018-03-26, § 27. 
Fastställda på bolagsstämman  

 

1.  Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Orsa kommun. 
 
Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation utfärdade direktiv. 
 
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv 
förutsatt att de ej står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan 
lag eller författning. 
 
Förutom av lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till 
kommunen genom: 
- bolagsordning 
- kommunstyrelsens reglemente 
- av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv 
- förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget 
 

2. Ändamålet med Bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Orsa kommun förvärva, bebygga, 
äga, avyttra och förvalta fastigheter med kommunala verksamhetslokaler samt 
näringsverksamhet med därtill hörande kollektiva anordningar. 
 
Bolaget ska även förvalta byggnader på fastigheter som kommunen äger på grund av att 
dessa har strategiskt intresse för utvecklingen av kommunen. 
 
Kommunens ändamål med Bolaget är att samordna och effektivisera Orsa kommuns 
fastighetsförvaltning (Orsabostäder AB samt Orsa Lokaler AB) och främja framtida 
kompetensförsörjning. 
 
Orsa kommuns mål för Bolaget är: 

- att Bolaget i all sin verksamhet agerar miljömedvetet 
- att Bolaget visar positivt resultat efter finansnetto 
- att Bolaget genom god ekonomisk hushållning ska kunna finansiera sin egen 

verksamhet 

 

3. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 
Ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter åvilar 
enligt aktiebolagslagen Bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och 
anpassa organisationen så att den på bästa sätt ska stödja Bolagets ändamål. 
 
Bolaget ska drivas under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten 
och de kommunalrättsliga principer som framgår av detta direktiv. 
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Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och 
likställighetsprinciperna. 
 
Bolagets verksamhetsinriktning ska vara förenlig med kommunens övergripande policys, 
visioner, värdegrunder och mål. 
 
Bolaget ska tillhandahålla kommunen kvalificerad kompetens och resurser inom 
kompetensområdet verksamhetsfastigheter samt vid anfordran medverka vid den fysiska 
planeringen i dessa hänseenden. 
 
Tjänster ska konkurrensutsättas om det bättre tillvaratar kommunens ändamål med 
bolaget. 

4. Kommunens insyn och rätt till information 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt och utövar kommunens insyn och tillsyn över 
Bolaget. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper 
samt att i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Granskningsrätten och 
informationsskyldigheten omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess 
enligt lag. 
 
Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. En del av denna 
information ska lämnas i form av dels budget för kommande år enligt punkt 6 nedan, 
dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande års 
budgeterade verksamhet.  
Det åligger vidare Bolaget att till kommunstyrelsen snarast eller i tid som kommunen bestämmer 
översända: 

- årsredovisning, inklusive miljöredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 
- underlag till sammanställd redovisning för kommunen, senast 20/8 gällande 

delårsbokslut och 10/2 gällande årsredovisning 
- årsvis ekonomisk rapport med kommentarer avseende Bolaget årlig budget 
- delårsrapport om minst 6 månader och max 8 månader, men med överensstämmelse 

med kommunens delårsperiod, innehållande en årsprognos 
- protokoll från bolagsstämma 
- protokoll från bolagsstämma 
- protokoll från styrelsesammanträde 
- revisionsberättelse 

Bolaget ska omgående rapportera betydande avvikelser från budget under innevarande 
verksamhetsår. 
 
I övrig ska information lämnas när ägaren så önskar eller Bolagets styrelse finner 
det lämpligt. 
 
Kommunens kommun- och ekonomichef ska ges möjlighet till närvaro vid styrelsemöten 
i Bolaget och ska därför kallas i sedvanlig ordning. 

5. Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas innan någon av följande åtgärder 
beslutas: 

- större strategiska investeringar 
- åtgärder som innebär en ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller 

verksamhetsområde för Bolaget 
- större förvärv eller försäljning av fastigheter 
- ändring av bolagsordningen 
- ändring av aktiekapitalet 
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- bildande eller förvärv av dotterbolag oavsett värde samt försäljning eller avveckling 
av dotterbolag till betydande värde 

- förvärv av aktier eller andelar i annat företag, om fullmäktiges godkännande är 
befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller 
omständigheterna i övrigt 

- överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag till betydande värde 
- deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt till betydande värde i 

företag som inte är helägt dotterbolag 
- bildande av stiftelse 
- övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt 

 
Med händelser eller affärstransaktioner till betydande värden enligt ovan avses sådana 
åtgärder som med hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet är av 
osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse. 
 
Vad som omfattas av punkterna ovan ska bedömas i samråd med Orsabostäder AB. 

Skulle olika meningar uppkomma i Bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att den 
ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

6. Budget och handlingsprogram 
Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, 
varav det första fastställs i form av en budget. Handlingsprogram och budget ska 
samordnas med kommunens budgetprocess och förslag till hyresnivåer ska delges 
kommunen senast 30/4. Bolaget ska ges förutsättningar därför och kommunen ska 
tillhandahålla av Bolaget begärt underlag senast 30/3 om inte annat överenskommes. 
 

7. Kapitalförvaltning och finansiella mål 
Styrelsen ska tillse att Bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med 
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska, för ledningens hantering av finansfrågorna, 
det finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunens 
ekonomichef. 
 

8. Årsredovisning och bolagsstämma 
Bolaget ska årligen, senast före utgången av februari månad, tillhandahålla det underlag 
som krävs för upprättandet av kommunkoncernens årsredovisning. Bolagsstämma ska 
hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i kommunens 
årsredovisning. I förvaltningsberättelsen ska redovisas hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 

9. Offentlighetsprincipen 
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän 
handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. 
Vägran att utlämna handling ska på begäran prövas av Bolagets styrelse. 
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan. Bolaget omfattas 
av kommunens arkivreglemente och ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande 
taxan för utlämnande av allmänna handlingar. 
 

10. Arbetsordning 
Arbetsordning för styrelsen ska fastställas enligt aktiebolagslagen. 
 
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöterna för Bolaget ska lämnas i enlighet med 
kommunens regler. 
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11. Instruktion för verkställande direktör 
Styrelsen ska fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktör. Styrelsen ska 
tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna 
erfarenheter. 
 
I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla 
beslut hen fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 
 
Styrelsen ska skriftligen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören. 
 

12. Revision 
Bolagets revisor ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det 
kommunala syftet med Bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten 
ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om Bolagets utveckling mot 
bakgrund av uppställda mål. 
 
Bolagets lekmannarevisor ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med 
Bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. 
Bestämmelse om innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport 
ska lämnas till Bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen. 
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Ägardirektiv för Orsabostäder AB 

Ägardirektiv för verksamheten i Orsabostäder AB, nedan kallat bolaget, antagna av 

kommunfullmäktige i Orsa kommun 2016-04-04 § 21, och fastställda av bolagstämman den 

………………………. 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Bolaget ägs av Orsa kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin 

verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och bolagsordning, av 

direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i Orsa kommun, fastställda av bolagsstämman. 

Förutom lag och författning, bolagsordning och ägardirektiv regleras bolagets verksamhet 

och förhållande till kommunen genom. 

 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Styr- och policydokument antagna av Orsa kommunfullmäktige 

 Mål och riktlinjer som fastställs av Orsa kommunfullmäktige 

 Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

 

2. Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa direktiv såvida de inte strider mot 

bolagsordningen, mot tvingade bestämmelser i lag eller annan författning (exempelvis. 

aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen) eller mot bolagets intresse. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

 

3. Kommunens ägarfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i Orsa 

kommun. Kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Bolaget ska lämna den information om 

verksamheten som de begär. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

kommunstyrelsen den information om verksamheten som de begär. Den närmare 

omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1a § kommunallagen har att fatta årliga 

beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförs 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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4. Offentlighet och sekretess  

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om avslag på begäran att lämna ut eller ta 

del av handling ska fattas av VD eller annan person om VD så beslutar.  

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren 

får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnade skett. 

 

 

5. Ägaridé 

5.1 Bolagets styrelse 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen 

ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 

tillgodoses. 

 

 

5.2 Allmännyttigt syfte 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunens lokaliseringsprincip 

främja bostadsförsörjningen i Orsa kommun och erbjuda möjlighet till boinflytande.  

Det ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper 

med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan 

även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som attraherar olika 

hyresgäster. 

 

5.3 Undantagen från självkostnadsprincipen, affärsmässiga principer 

Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer 

innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget med hänsyn 

taget till de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig och seriös 

fastighetsägare inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 

Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar från 

ägaren som i förhållande till privata konkurrenter gynnar företaget ekonomiskt. 

Som exempel på vad som menas med affärsmässiga principer kan nämnas: 

 Relationen mellan kommunen och bolaget ska vara affärsmässigt och ekonomierna 

hållas åtskilda från varandra. 

 Kommunen ställer marknadsmässiga krav på bolaget. 

 Kommunen får inte löpande täcka förluster i bolaget, men har, som vilken ägare som 

helt, rätt att tillskjuta ett långsiktigt eget kapital i bolaget. 

 Bolaget ska till kommunen betala borgensavgift i de fall kommunen gått i borgen för 

bolagets lån. 

 Kommunen kan inte kräva att bolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma för 

bolaget. 

 Ansvaret för bostadsförsörjningen åvilar kommunen. 
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5.4 Likvidering 

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Orsa kommun 

 

6. Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen § 3. Bolaget får ej bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget ska i sin verksamhet beakta 

den kommunala lokaliseringsprincipen.  Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för 

bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper av dess medlemmar. 

Orsabostäder AB är ett viktigt verktyg för att kommunen ska uppfylla detta ansvar. 

Bolaget skall 

 Erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard 

och läge samt i linje med vad som framgår av punkt 5.2 Allmännyttigt syfte. 

 Tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden tillgodose att hyresbostäder 

finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och till god teknisk och arkitektonisk 

kvalitet. 

 Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 

 Främja integration, social sammanhållning och trygghet i bolagets bostadsområden 

samt i övrigt i bolagets verksamhet 

 Bolaget ska ha en långsiktighet i sitt agerande och arbeta så kundorienterat att det 

uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den 

bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 Se till att det finns en god och allsidig service för hyresgästerna. 

 Genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppstänkande vid såväl byggnation som 

drift, underhåll och rivningar arbeta för en god miljö. 

 Pröva möjligheten att bygga i trä vid varje nytt projekt 

Genom sin verksamhet i punkterna ovan ska bolaget aktivt verka för att Orsa kommun ska 

uppfattas som en attraktiv kommun att bo och verka i.  

 

7. Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att Orsa kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas 

som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Av bolagsordningen framgår att 

vissa beslut fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt 

denna punkt.  

 

Uppstår tveksamheter om huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med 

kommunstyrelsen i Orsa kommun. 

 

8. Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 

redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunfullmäktiges 

mål samt av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med 
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detsamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 

kap 1 och 1a §§.    

 

9. Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig 

över huruvida bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 

bolagsordningen och i detta ägardirektiv liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 

för verksamheten.  

Lekmannarevisorerna ska genast uppmärksamma kommunstyrelsen om bolaget brister i det 

avseende som omnämns i första stycket. 

 

 

10. Ekonomiska och finansiella mål 

Orsabostäder AB ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera 

kommunens risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. Det är av 

största vikt att bolaget har en stark ekonomi på såväl kort som lång sikt. 

Soliditet 

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet mellan 10% och 20%. Den nedre gränsen krävs för 

att bolaget ska kunna vara förmöget att agera på lång sikt, vara kreditvärdigt och minska 

risken för ägaren. 

Avkastningsmål 

Bolagets långsiktiga avkastningskrav ska baseras på marknadsvärden och utgå från ett 

marknadsmässigt avkastningskrav med hänsyn tagen till bolagets befintliga 

fastighetsbestånd, beståndets belägenhet, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är 

beredd att ta. Kommunfullmäktige fastställer årligen, efter dialog med bolaget, det 

avkastningskrav som kommunen har på bolaget. 

Utdelning 

Kommunfullmäktige fastställer årligen det utdelningskrav som kommunen har på bolaget. 

 

 

11. Information och ägardialog 

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget 

ska initiera möten med ägaren om omständigheterna så påkallar. 

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 31/3 och 31/7. 

Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som 

kan inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

 Ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporter enligt kommunens styrprinciper 

 Protokoll från bolagsstämma 

 Protokoll från styrelsesammanträde 

 Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisorerna  
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Bolagets presidium, VD och vid behov andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid så kallat 

ägarrådsmöte. Ägaren kallar till ägarrådsmöte minst två gånger per år. 

 

12. Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre 

räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan 

och budget ska tillställas Orsa kommun senast 31 december. 

 

13. Suppleanternas inträde 

Suppleanter utses av kommunfullmäktige. Om suppleant inte kan tjänstgöra inträder 

suppleanter i den ordning de valts av kommunfullmäktige och enligt fastställd 

inkallelseordning. 

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträde. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- 

och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör får kallelse och 

protokoll för kännedom samt åläggs att iaktta samma lojalitets- och tystnadsplikt som 

ledamot. 

 

14.  Taxa för kopiering av allmänna handlingar 

Bolaget ska tillämpa den för Orsa kommun vid var tid gällande taxan för kopiering av 

allmänna handlingar som begärs av enskild. 

 

15. Arkivreglemente 

Orsa kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Orsa kommun. 

 

16. Kommunal koncernredovisning  

Bolaget ska till Orsa kommun lämna de uppgifter som kommunen bedöms nödvändiga för 

upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

 

17. Bolagsstämma 

 Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av 

bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om 

bolagsstämma med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets 

webbplats senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas Orsa 

kommun för möjliggörande av publicering på kommunens webbplats. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 89 OK KS 2022/00260-4

Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa 
Lokaler AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB
med tillägget att bolaget ska erbjuda praktikplatser som ett sätt att främja integration,
social sammanhållning och trygghet (6. Bolagets verksamhet).

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsa Lokaler AB
med tillägget att bolaget ska försörja kommunen med ändamålsenliga lokaler med
tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets ändamål och verksamhet).

Sammanfattning av ärendet
Beslutet gäller reviderade ägardirektiv för dels Orsabostäder AB, dels Orsa Lokaler AB. 
Revideringar innebär bland annat att ägardirektiven blir mer enhetliga med direktiven 
för Orsa Vatten och Avfall AB och Nodava AB.

Följande revideringsförslag gäller för både Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB:

 Kommunstyrelsens ledningsfunktion har förtydligats, bland annat om att 
bolagen ska följa de styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige i 
Orsa kommun, såvitt inte annat beslutats eller följer av särskild lag.

 Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över
styrelseledamöter skall publiceras på bolagets webbplats.

Vissa ändringar gäller enbart för Orsabostäder AB som till exempel att målet för 
soliditet är ändrat från 10–20 % till minst den soliditetsnivå som framgår av 
kommunens ekonomiska riktlinjer. 

Andra ändringar gäller enbart för Orsa Lokaler AB som till exempel förtydliganden att 
bolaget ska försörja kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Det 
föreslås också ett klargörande om att det i verksamheten även kan ingå fastigheter för 
näringsverksamhet i de fall det är av strategiskt intresse för kommunen. I stycket om 
kapitalförvaltning och finansiella mål är det tillagt att bolaget som minst ska uppnå den 
soliditetsnivå samt de avkastningskrav som framgår av kommunens ekonomiska 
riktlinjer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-08-30
Ägardirektiv för Orsabostäder AB, med revideringsförslag och kommentarer
2022-08-30
Ägardirektiv för Orsa Lokaler AB, med revideringsförslag och kommentarer, 
2022-08-30
Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17
Styrelseprotokoll OBAB 2022-06-17
Reviderade ägardirektiv 2018, Orsa Lokaler AB
Ägardirektiv Orsabostäder AB antaget 2016-04-04
Soliditet OLAB OBAB
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB
med tillägget att bolaget ska erbjuda praktikplatser som ett sätt att främja integration,
social sammanhållning och trygghet (6. Bolagets verksamhet).

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsa Lokaler AB
med tillägget att bolaget ska försörja kommunen med ändamålsenliga lokaler med
tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets ändamål och verksamhet).

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 89 OK KS 2022/00260-4

Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa 
Lokaler AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB
med tillägget att bolaget ska erbjuda praktikplatser som ett sätt att främja integration,
social sammanhållning och trygghet (6. Bolagets verksamhet).

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsa Lokaler AB
med tillägget att bolaget ska försörja kommunen med ändamålsenliga lokaler med
tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets ändamål och verksamhet).

Sammanfattning av ärendet
Beslutet gäller reviderade ägardirektiv för dels Orsabostäder AB, dels Orsa Lokaler AB. 
Revideringar innebär bland annat att ägardirektiven blir mer enhetliga med direktiven 
för Orsa Vatten och Avfall AB och Nodava AB.

Följande revideringsförslag gäller för både Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB:

 Kommunstyrelsens ledningsfunktion har förtydligats, bland annat om att 
bolagen ska följa de styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige i 
Orsa kommun, såvitt inte annat beslutats eller följer av särskild lag.

 Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över
styrelseledamöter skall publiceras på bolagets webbplats.

Vissa ändringar gäller enbart för Orsabostäder AB som till exempel att målet för 
soliditet är ändrat från 10–20 % till minst den soliditetsnivå som framgår av 
kommunens ekonomiska riktlinjer. 

Andra ändringar gäller enbart för Orsa Lokaler AB som till exempel förtydliganden att 
bolaget ska försörja kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Det 
föreslås också ett klargörande om att det i verksamheten även kan ingå fastigheter för 
näringsverksamhet i de fall det är av strategiskt intresse för kommunen. I stycket om 
kapitalförvaltning och finansiella mål är det tillagt att bolaget som minst ska uppnå den 
soliditetsnivå samt de avkastningskrav som framgår av kommunens ekonomiska 
riktlinjer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-08-30
Ägardirektiv för Orsabostäder AB, med revideringsförslag och kommentarer
2022-08-30
Ägardirektiv för Orsa Lokaler AB, med revideringsförslag och kommentarer, 
2022-08-30
Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17
Styrelseprotokoll OBAB 2022-06-17
Reviderade ägardirektiv 2018, Orsa Lokaler AB
Ägardirektiv Orsabostäder AB antaget 2016-04-04
Soliditet OLAB OBAB
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB
med tillägget att bolaget ska erbjuda praktikplatser som ett sätt att främja integration,
social sammanhållning och trygghet (6. Bolagets verksamhet).

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsa Lokaler AB
med tillägget att bolaget ska försörja kommunen med ändamålsenliga lokaler med
tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets ändamål och verksamhet).

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 46 OK KS 2022/00260-4

Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och 
Orsa Lokaler AB
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB 
med tillägget att bolaget ska erbjuda praktikplatser som ett sätt att främja integration, 
social sammanhållning och trygghet (6. Bolagets verksamhet). 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsa Lokaler AB 
med tillägget att bolaget ska försörja kommunen med ändamålsenliga lokaler med 
tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets ändamål och verksamhet).

Sammanfattning av ärendet
Beslutet gäller reviderade ägardirektiv för dels Orsabostäder AB, dels Orsa Lokaler AB. 
Revideringar innebär bland annat att ägardirektiven blir mer enhetliga med direktiven 
för Orsa Vatten och Avfall AB och Nodava AB.

Följande revideringsförslag gäller för både Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB:

 Kommunstyrelsens ledningsfunktion har förtydligats, bland annat om att 
bolagen ska följa de styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige i 
Orsa kommun, såvitt inte annat beslutats eller följer av särskild lag.

 Protokoll från styrelsesammanträden och aktuell förteckning över 
styrelseledamöter skall publiceras på bolagets webbplats.

Vissa ändringar gäller enbart för Orsabostäder AB som till exempel att målet för 
soliditet är ändrat från 10–20 % till minst den soliditetsnivå som framgår av 
kommunens ekonomiska riktlinjer. 

Andra ändringar gäller enbart för Orsa Lokaler AB som till exempel förtydliganden att 
bolaget ska försörja kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Det 
föreslås också ett klargörande om att det i verksamheten även kan ingå fastigheter för 
näringsverksamhet i de fall det är av strategiskt intresse för kommunen. I stycket om 
kapitalförvaltning och finansiella mål är det tillagt att bolaget som minst ska uppnå den 
soliditetsnivå samt de avkastningskrav som framgår av kommunens ekonomiska 
riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-08-24
Ägardirektiv Orsabostäder AB, med revideringsförslag och kommentarer 2022-08-26
Ägardirektiv Orsa Lokaler AB, med revideringsförslag och kommentarer 2022-08-26
Styrelseprotokoll OLAB 2022-06-17
Styrelseprotokoll OBAB 2022-06-17
Reviderade ägardirektiv 2018, Orsa Lokaler AB
Ägardirektiv Orsabostäder AB antaget 2016-04-04
Soliditet OLAB OBAB
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB 
och Orsa Lokaler AB.

Yrkanden
Ordföranden yrkar på ett tillägg i ägardirektivet att Orsabostäder AB ska erbjuda 
praktikplatser som ett sätt att främja integration, social sammanhållning och trygghet 
(6. Bolagets verksamhet).

Ordföranden yrkar också på ett tillägg i ägardirektivet att Orsa Lokaler AB ska försörja 
kommunen med ändamålsenliga lokaler med tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets 
ändamål och verksamhet).

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på tjänsteförslaget och sedan på sina 
tilläggsyrkanden och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling

Helene Grapenson

Kommunstyrelsen

Kompetensförsörjningsstrategi 
        
Sammanfattning av ärendet
Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med färre 
personer i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att medföra 
en ökad efterfrågan på välfärdstjänster medan andelen människor som står till 
arbetsmarknadens förfogande minskar. Utvecklingen innebär också att de ekonomiska 
resurserna inte ökar i samma takt som behoven.

Kompetensförsörjningen är en av Orsa kommuns stora utmaningar framledes. För att 
klara våra gemensamma utmaningar behöver kommunen en 
kompetensförsörjningsstrategi som ger uttryck för vår ambition samt färdriktning för 
att tillsammans nå uppsatta mål och visioner.

Personalenheten har därför arbetat fram ett förslag på en förnyad och utvecklad 
version av den tidigare kompetensförsörjningsstrategin från 2014.

Strategin utgår från de 5 områdena Gott medarbetar- och ledarskap, Fler jobbar mer, 
Starkt arbetsgivarvarumärke, Lönebildning och Fokus på en hållbar arbetsmiljö.

För att hålla ihop strategin och tydliggöra frågan ur ett helhetsperspektiv sker arbetet 
med kompetensförsörjning utifrån kommunens HR-processer ARUBA.

ARUBA står för processerna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.

Beslutsunderlag
Kompetensförsörjningsstrategi 2022

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till kompetensförsörjningsstrategi att gälla från 
den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande kompetensförsörjningsstrategi från 2014.

Sändlista
-

Helene Grapenson
Personalchef
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en strategi
Strategin är det mest översiktliga och överordnade men samtidigt mest abstrakta av riktningsdokumenten.
Strategin pekar ut handlingsinriktningar och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska
agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar eller handlingar.
Strategier behöver organisationen endast ha några få av eftersom de naturligt handlar om de stora
sammanhangen.

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten. Den måste peka ut de områden som
är av avgörande betydelse för att nå till målet. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som
verksamheten vill ha. Det innebär samtidigt att något annat väljs bort. För att vara ett fungerande
dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange prioriteringar.

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum för beslut: 2022-

Dokumentet gäller för:  Samtliga verksamheter
För revidering ansvarar:  Personalenheten

Datum för revidering:
Diarienummer: OK KS 2022/00349, 025

Revideringsintervall:
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Bakgrund
2014 arbetade Mora, Orsa och Älvdalens kommuner fram Kompetensförsörjningsstrategi
2022. Den handlade om hur samverkansplanen ser ut för att försörja kommunernas
verksamheter med den kompetens som behövs för att klara det kommunala uppdraget.
Samarbetet mellan de tre kommunerna fortsätter men förutsättningarna ser olika ut och
därför har kommunerna valt att arbeta fram egna kompetensförsörjningsstrategier för tiden
2022 - 2030 där deras specifika behov belyses.

Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med färre personer i
yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att medföra en ökad
efterfrågan på välfärdstjänster och andelen människor som står till arbetsmarknadens
förfogande minskar. Utvecklingen innebär också att de ekonomiska resurserna inte ökar i
samma takt som behoven.

Kompetensförsörjning är en av Orsa kommuns stora utmaningar framledes. För att klara våra
gemensamma utmaningar behöver kommunen en kompetensförsörjningsstrategi som ger
uttryck för vår ambition samt färdriktning för att tillsammans nå uppsatta mål och visioner.
Kompetensförsörjningsstrategin medför att vi inom Orsa kommun måste arbeta med
verksamhetsfrågan kompetensförsörjning utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten. För
att tillsammans möta framtiden på bästa sätt behöver Orsa kommun se över hur vi tillvaratar
ny teknik och digitala lösningar samt möjliggöra ett förlängt och förändrat arbetsliv.

Syfte
Syftet med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för Orsa kommun är att ge en
samlad och gemensam bild av de strategiska frågorna kring kompetensförsörjning och vilka
åtgärder som måste vidtas såväl i ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Syftet är också att
strategin ska vara ett stöd till kommunledning, styrelse och verksamheter samt ge vägledning
i hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. Arbetet omfattar hur vi jobbar
för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla personal.

Sveriges viktigaste jobb i en attraktiv region Mora, Orsa och
Älvdalen (MOA)
För att lyckas med den framtida kompetensförsörjningen och för att kunna leverera
kvalitativa goda tjänster till kommunens invånare är det viktigt att Orsas kommun ser sig som
en attraktiv arbetsgivare tillsammans med våra samarbetskommuner.

Orsas kommun/MOA ska vara och agera som en kompetent och attraktiv
arbetsgivare.

Orsas kommun/MOA ska arbeta för ett hållbart, förändrat och förlängt arbetsliv.

Orsas kommun/MOA ska säkra den strategiska och långsiktiga
kompetensförsörjningen.

Orsas kommun/MOA ska arbeta för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet.
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SKR:s rekryteringsstrategier
Det finns mycket som arbetsgivare kan göra för att möta rekryteringsutmaningen. Det pågår
redan ett omfattande arbete i kommuner och regioner inom ramen för SKR’s strategier.
Arbete utifrån strategierna kan både minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarens
attraktionskraft.

Strategierna är följande:
Stöd medarbetarnas utveckling
Utnyttja tekniken smart
Prioritera arbetsmiljöarbetet
Stärk ledarskapet
Använd kompetensen rätt
Öka heltidsarbetet
Rekrytera bredare
Sök nya samarbeten
Förläng arbetslivet

Att jobba med strategierna innebär att Orsa kommun måste utmana det traditionella och
genomföra förändringar.

De strategiska områdena för Orsa
Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region (MOA) och med SKR´s
strategier som grund prioriterar Orsa kommun följande områden:

Gott medarbetar- och ledarskap
Orsa kommun vill uppmuntra sina medarbetare till engagemang och delaktighet. Att skapa en
kultur där vi litar på varandra och tar tillvara medarbetarnas kraft och initiativ. Syftet är att bli
en attraktiv arbetsplats med livskraftig verksamhet där utveckling, kvalitet och arbetsglädje är
i fokus. Vi kallar det Medarbetarskap.

Ledarskapet i kommunen ska präglas av en förmåga och ett mod att vilja påverka, motivera
och göra det möjligt för medarbetare att bidra till verksamhetens utveckling och effektivitet.
Som ledare är man alltid arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för helheten, medarbetare,
verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Fler jobbar mer (Heltid som norm)
I det centrala kollektivavtalet (HÖK 20) mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) framgår att alla arbetsgivare ska planera
för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Efter beslut i Kommunstyrelsen
2021-04-12 verkar Orsa kommun för att heltid är den nya normen vid anställning inom
Kommunals avtalsområde. Kommunens uppdrag att ställa om till en heltidsorganisation
pågår sedan 28 mars 2022 med inledning inom Omsorgen och kostenheten. Övriga
verksamheter ställer om under 2024.
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Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas och därmed behöver välfärdssektorn
erbjuda attraktiva anställningar. Utmaningen ligger i förändrade arbetssätt kring bemanning
och arbetsplanering. Heltid som norm leder i förlängningen till minskat behov av
visstidsanställningar och ökad jämställdhet samtidigt som arbetsgivaren tar tillvara
medarbetares kompetens.

Starkt arbetsgivarvarumärke
Ett arbetsgivarvarumärke handlar om vad kommunen som arbetsgivare står för och hur vi
attraherar, motiverar och behåller nuvarande och framtida medarbetare. Offentlig sektor står
inför enorma utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Att förstärka vårt
arbetsgivarvarumärke har därför aldrig varit viktigare.

Vi vill vara en modig, mänsklig och utvecklande arbetsgivare där medarbetare tycker det är
roligt att gå till jobbet och känner stolthet för sitt arbete. Både befintliga och potentiella
medarbetare ska se Orsa kommun som det bästa valet av arbetsgivare. Därför gör vi vårt
yttersta för att skapa miljöer där våra medarbetare trivs och känner att de utvecklas samt
bidrar till kommunens utveckling. Alla medarbetare är viktiga för oss, eftersom deras
engagemang påverkar kommunen och människorna positivt varje dag.

Gemensamt har vi, oavsett uppdrag, roll och funktion, ett ansvar att var och en vara delaktig i
att skapa arbetsglädje och stolthet. Vi strävar efter att ha en organisation som bygger på
dialog, samspel och öppenhet och som stöds av en tydlig ledning på alla nivåer. Våra
gemensamma värderingar visar vad vi står för, och vi har alla ett ansvar att se till att våra
värderingar efterlevs. Det bidrar vi till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke, som alltså inte är
en logotyp, utan snarare är en beskrivning av hur våra medarbetare uppfattar oss som
arbetsgivare.

Lönebildning
Lönesättning och löneutveckling utgår ifrån en gemensam struktur som kopplas till de
uppdrag, arbetsuppgifter och ansvar en medarbetare har. Akademiska meriter och annan
utbildning är lönegrundande när de tillför kompetens som verksamheten behöver. Förmåga
och vilja att omsätta erfarenhet samt teoretisk och praktisk kunskap till nytta för
verksamheten ska utgöra grunden för lönesättning. Lönebildningen ska vara tydlig och icke-
diskriminerande. Det ska finnas en lönespridning inom respektive yrkesgrupp som stimulerar
till utveckling och måluppfyllelse.

Meningen är att det ska finnas utrymme för medarbetare att utvecklas och få nya uppdrag,
med relevant lön. För att uppmuntra till detta och bidra till ett utvecklande medarbetarskap är
våra lönekriterier kompetens, ansvar och engagemang. Ledare omfattas även av
lönekriterierna verksamhet och ledarskap.
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Fokus på en hållbar arbetsmiljö
Personalen är vår viktigaste resurs. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger
arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö framåt.
Det tjänar både medarbetare, arbetsgivare och samhälle på.

Alla medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö. Det gäller alla verksamheter, oavsett om
arbetsplatsen är stor eller liten, och oavsett vilken anställningsform de anställda har.
Arbetsmiljön ser olika ut beroende på verksamhetens art och riskbild. Arbetet måste därför
utformas olika beroende på verksamhetens art.

Att ha väl kända rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att alla medarbetare
känner till de risker som kan finnas i arbetet.  Kunskapen leder till att arbetstagare inte
drabbas av ohälsa eller olycksfall samt bidrar till en god arbetsmiljö där alla medarbetare trivs
och känner sig trygga. Tillsammans utvecklar vi arbetet för att bedriva en verksamhet med
hållbar arbetstidsförläggning och jämnare arbetsbelastning för ett långsiktigt hållbart
arbetsliv.

Arbetet sker efter kommunens HR-processer
Inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare ställs krav på samordnade metoder och
rutiner för kommunens kompetensförsörjning. Därför arbetar Orsa kommunen utifrån
processerna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.

Syftet är att ge en samlad bild av planen för strategisk kompetensförsörjning i vår kommun.
Den samlade bilden ska:

Underlätta strategisk kompetensförsörjning och hjälpa organisationen att säkerställa rätt
kompetens på rätt plats över tid och att skapa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning.

Skapa en resurseffektiv organisation och öka möjligheterna till kommungemensamma
insatser En strategisk kompetensförsörjningen är en gemensam process för att fortlöpande
säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov.

För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra
kompetensförsörjningsåtgärder förutsätts ett systematisk och enhetligt arbetssätt. Orsa
kommun arbetar därför enligt ARUBA modellen.

Attrahera
Att vår kommun ska vara attraktiv att arbeta i.
Att skapa attraktionskraft för att behålla medarbetare och för potentiella
medarbetare.
Att stärka arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarerbjudanden
Samarbete kring arbetsvarumärket MOA
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Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke innebär att utveckla och forma sitt varumärke som
arbetsgivare. Arbetsgivarvarumärket definieras av hur nuvarande och blivande medarbetare
uppfattar din organisation som arbetsgivare. Genom olika insatser kan bilden stegvis
förändras till att bli det Orsa kommun vill förmedla.

Rekrytera
Att rekrytera efter kompetens.
Att alltid ha en snabb kvalitativ rekryteringsprocess, med målet att ha en god
”kandidatupplevelse” av vår kommun. Gäller för alla som söker.
Transparenta och öppna rekryteringar, delaktighet.
Gemensamma rekryteringsinsatser

”Vi söker någon som lever upp till de krav som vårt jobb ställer och som kan trivas och växa i
den miljö som vår arbetsplats erbjuder” (Malin Lindelöw Danielsson).

Arbetet med rekrytering ska utgå från att matcha nuvarande och framtida kompetenskrav
genom en rättssäker och transparent rekryteringsprocess. Rekrytera är starkt kopplat tillatt
attrahera. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare redan innananställning. De som söker
anställning vid Orsa kommun ska uppleva rekryteringsprocessen som en positiv upplevelse
oavsett om de får jobbeteller inte. I Orsa kommun arbetar vi med kompetensbaserad
rekrytering.

Utveckla
Utveckla medarbetares kompetens så att de är rustade för dagens arbetsuppgifter
och uppdrag samt morgondagens utmaningar.

Introduktion av medarbetare

Ledarskap

Medarbetarskap

Tydliga roller och uppdrag ska kombineras med ansvar, förutsättningar och tillräckligt mandat
för att medarbetarna ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Verksamheterna ska arbeta på ett
samordnat och systematiskt sätt för att kontinuerligt säkerställa att alla medarbetare har rätt
kompetens utifrån verksamhetens behov.

Kompetensutveckling ska alltid vara en integrerad del av verksamhetsplanering och
verksamhetsutveckling. För att skapa en effektiv organisation är kompetensutveckling nära
kopplad till utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation. Förutsättningar och utrymme för
en kontinuerlig kompetensutveckling ska utgöra en del av medarbetarskapet.

Behålla
Att vara en attraktiv kommun att fortsätta arbeta i

Attraktiva villkor, förmåner
God lönebildning

Karriärmöjligheter

Tidig lokal omställning
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Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens ska bidra till att skapa arbetsglädje,
engagemang, kvalitet och effektivitet. Medarbetare ska ha inflytande över sin arbetssituation
och möjlighet att använda sin kompetens. Medarbetare ska utifrån erfarenhet och
kompetens, ges möjlighet att fatta självständiga beslut i sitt yrkesutövande.

En förutsättning för detta är delaktiga medarbetare. Teknikomvandling och digital utveckling
ska ske med fokus på invånares och medarbetares behov och förutsättningar.

Våra chefer ska uppfattas som tydliga arbetsgivare med mandat och förutsättningar att driva
och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. De ska också bidra till att
kommunen som helhet når uppsatta mål. Chefer ska skapa förutsättningar för medarbetarna
att använda sin kompetens och bidra med idéer för att utveckla verksamhet och arbetssätt
utifrån ett kundperspektiv. Chefer har ansvar för att säkerställa en god, hållbar och säker
arbetsmiljö för sina medarbetare.

Orsa kommun säkerställer tillgången på chefer genom att arbeta systematiskt och långsiktigt
med chefsförsörjning och chefsutveckling på alla nivåer.

Avveckla
Framgångsrik omställning vid behov avveckling av kompetens
Respektfulla avslut

Kompetensöverföring vid avslut genom avgångssamtal

När det handlar om att ställa om kompetens, som av olika anledningar behöver flytta inom
eller lämna organisationen. Verksamhetsbehoven förändras över tid och förändringar i
omvärlden påverkar verksamheten i kommunen. Avveckling och/eller omställning sker vid
behov genom en rättssäker omställningsprocess som även är tydlig och respektfull.

Uppföljning
Kommunledningen är ansvarig för uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin vilket sker
varje år. Personalenheten ansvarar för hur uppföljning och analys genomförs och redovisar till
ledningsgruppen. Genomförd analys påverkar vidareutveckling och/eller justering av de
kommungemensamma riktningarna.

Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige fattar beslut gällande en övergripande kompetensförsörjningsstrategi
för Orsas kommun, utifrån de strategiska områdena och kommungemensamma riktningar.
Kompetensförsörjningsstrategin utgör en del av de kommungemensamma förutsättningarna
vilka verksamhetsområdena och bolagen ska ha i beaktande när de arbetar med sin
verksamhetsplanering.



26 Kompetensförsörjningsstrategi - OK KS 2022/00349-1 Kompetensförsörjningsstrategi : Kompetensförsörjningsstrategi 2022-2030 Politik 

10av 17

Bilagor:
Bilaga 1, Omvärldsbevakning och trender - arbetsmarknad, befolkning och utbildning
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Bilaga 1: Omvärlds- och trendanalys

Vad är det som påverkar vår framtida kompetensförsörjning?

Befolkningstrender
I Kompetensförsörjningsstrategi 2022 konstateras att generationsväxlingen öppnar för unga
att få jobb inom välfärdssektorn samtidigt som de regionala skillnaderna är stora. Ju fler barn,
ungdomar och äldre i befolkningen desto större krav ställs på välfärden.

2017 passerade Sverige 10 miljoner invånare och beräkningarna säger att 2028 är vi en miljon
ytterligare. Befolkningsantalet påverkas av barnafödande, dödlighet samt in- och utvandring.
Det är den ökade rörligheten, in- och utvandringen, som är svår att prognostisera. Invandring
påverkas av konflikter och politisk instabilitet i omvärlden. Det finns även andra skäl till
invandring som studier och arbete.

2015 var det första gången det var fler män än kvinnor i Sverige. Det var också fler män än
kvinnor som var födda utomlands. Båda dessa uppgifter ser inte ut att ändras under lång tid
framöver.

Antalet födda beräknas öka den närmaste framtiden. Nativiteten påverkas av att 90-talets
stora barnkullar är i barnafödande ålder. Benägenheten att få barn påverkas av ekonomisk
konjunktur, utbildning, familjepolitik samt deltagande i arbetsliv. Konjunktursvängningar och
regelförändringar i föräldraförsäkringen påverkar också planeringen av barnomsorg i
kommunerna.

En ökande livslängd leder till en äldre befolkning och försörjningsbördan ökar för de som är i
yrkesverksam ålder. Hur många personer en yrkesverksam måste försörja förutom sig själv
beskrivs i diagrammet nedan. Ökat andel studerande förskjuter etableringen på
arbetsmarknaden och även variationer i pensionsålder medför att andelen i förvärvsarbetande
ålder minskar.

ekonomifakta.se
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Arbetsmarknadstrender
Arbetslösheten som andel av arbetskraften var historiskt högre i Dalarnas län än i riket fram
till decennieskiftet 2010. Därefter har den hela tiden legat lägre än riksnivån bland både
ungdomar och totalt bland alla åldersgrupper.

Arbetslösheten var mycket låg i Dalarna, speciellt bland inrikes födda, under 2018 och början
av 2019. Som andel av arbetskraften nådde den nivåer som i nationalekonomiska
sammanhang medför stor brist på arbetskraft. Det gav tydliga effekter på arbetsmarknaden
då företag i länet uppgav att de i stor utsträckning var tvungna att tacka nej till order
samtidigt som de utnyttjade befintlig personalstyrka maximalt.

I slutet av juni 2021 var 209 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Orsa,
vilket motsvarar en andel på 6,9 procent av arbetskraften (riket 8,0 procent). Bland inrikes
födda hade Orsa en andel på 4,4 procent (4,5 procent i riket). Vid en så låg arbetslöshet är det
uppenbart att det uppstår rekryteringsproblem då det råder så gott som full sysselsättning
bland inrikes födda. Bland utrikes födda var situationen mer problematisk. Vid samma
tidpunkt hade Orsa en arbetslöshet bland utrikes födda 22,3 procent av utrikes född
arbetskraft. Andelen kan ändå betraktas som låg om man jämför med länets 26,2 procent och
rikets 20,6 procent, men det oaktat är nivån oroväckande.

En grupp arbetslösa som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden är de med
en utsatt ställning, medan övriga bör vara direkt matchningsbara mot efterfrågan på
arbetsmarknaden, förutsatt att de har lämplig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
Definitionen på utsatt ställning är de som:

Är födda utanför Europa.

Saknar fullständig gymnasieutbildning.

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Är 55 år eller äldre.

Våren 2021 tillhörde 68 procent av alla arbetslösa i Orsa denna grupp.

2021/2022 Mora Orsa Älvdalen Dalarna
Dalarna i jämförelse
med Sverige

Medelålder, % 45,7 46,4 46,7 44,1Fjärde högsta

Befolkningsökning, % 1,4 0,4 -1,1 0,4Fjärde lägsta

Medianinkomst, kr 292 013 263 507 272 167 288 446Åttonde lägsta

Skattesats, % 33,97 33,95 34,4 33,8Sjätte högsta

Andel högutbildade, % 21,2 15,6 13,0 20,6Näst lägsta

Förvärvsfrekvens, % 82,4 79,3 81,0 79,1Sjätte högsta

Andel företagare, % 7,0 7,9 9,5 6,3Sjätte högsta

Nyföretagande, % 11,6 10,0 14,6 10,6 Åttonde högsta

Arbetslöshet, % 5,3 6,9 6,1 6,9Sjunde lägsta

Andel förtidspensionärer, % 5,1 5,0 4,2 4,6-

Andel bidragsförsörjda, % 14,0 15,3 12,5 -
Ekonomifakta.se
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I dagsläget är det brist på sökande i mer än hälften av de mest förekommande jobben i
Dalarna och det finns stora behov av rekryteringar inom offentlig sektor. Inom utbildning,
vård och omsorg och är just nu bemanningsläget kritiskt och kommer att förvärras ytterligare
under kommande år enligt arbetsförmedlingens prognos.

Cirka 1,2 miljoner människor i välfärden. De kommande tio åren ökar både antalet äldre i
befolkningen kraftigt. En snabbt ökande befolkning i Sverige ställer krav på ett ökat utbud av
sjukvård, äldreomsorg, skola, bostäder, individ- och familjeomsorg, vatten och vägar med
mera – behov av välfärdstjänster ökar.

Det ställer högre krav på kommuner och regioner att uppfattas som attraktiva
arbetsgivare. För att klara konkurrensen krävs förändrade arbetssätt och
arbetsorganisationer. Verksamheterna behöver också bli effektivare genom att utveckla
genomföra digitaliseringar. Behovet av arbetskraft är fortfarande störst inom skola, vård och
omsorg.

För att matchningen till arbete ska fungera behövs en insikt hos arbetsgivare att de
traditionella rekryteringsvägarna är mycket begränsade och att arbetskraftsreserven består
av grupper som de kanske inte tidigare rekryterat ifrån. Sysselsättningen kan inte av
förklarliga skäl växa i någon större omfattning inom offentlig sektor i Dalarnas län, även om
det skulle behövas.

Den ökade invandringen bidrar till antalet personer i arbetsför ålder, men utbildning är ett
problem. År 2030 prognostiseras av SCB att 4,7 miljoner personer i åldern 20–64 år kommer
tillhöra arbetskraften, en ökning med 175 000 personer jämfört med 2007. Skillnaden mellan
inrikes och utrikes föddas deltagande på arbetsmarknaden kommer dock fortfarande vara
relativt stor år 2030. En stor del av invandringen har hittills haft en relativt låg andel
sysselsatta och dessa behöver vanligtvis en utbildning för att komma i arbete. Den svenska
arbetsmarknaden är kvalificerad och arbetsgivarna kräver nästan alltid lägst
gymnasieutbildning.

Framtidens arbetskraft
Den generation som nu gör entré på arbetsmarknaden har vuxit upp med en stor grad av
valfrihet och kommer sannolikt att byta arbetsgivare betydligt oftare än tidigare
generationer.

Enligt SKR:s rapport “Jobb som gör skillnad – Vad tycker unga om välfärdens yrken?”är ungas
uppfattning om välfärdssektorn tydlig: här finns meningsfulla jobb och möjlighet att göra
skillnad, här finns roliga och spännande jobb med goda framtidsutsikter, bra arbetsvillkor
samt möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Här finns också trevliga kollegor och
möjlighet att träffa mycket människor. Välfärdssektorn förknippas också med satsningar på
jämställdhet och mångfald.

Däremot tycker unga att välfärdens arbetsgivare saknar både en bra image och hög status.
Unga tror heller inte att det finns karriärmöjligheter, god arbetsmiljö och bra lön. De uppfattar
även möjligheten till flexibla arbetstider och att kunna arbeta hemifrån som begränsade.
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Utbildningstrender
Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för om deras barn skaffar sig en högre utbildning.
Andelen som skaffar sig en eftergymnasial utbildning är högst för dem med två högutbildade
föräldrar och lägst för dem vars föräldrar har förgymnasial utbildning.

Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildning de kommande
åren. Det finns ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå. En
tydlig utveckling inom vuxenutbildningen som helhet är att allt fler av eleverna är
utlandsfödda.

Enligt prognosen väntas en fortsatt brist på högskoleutbildad kompetens som
fritidspedagoger, lärare, förskolelärare, sjuksköterskor och socialsekreterare men även
tekniska yrken. Inom flera utbildningsområden beräknas tillgången på arbetskraft med
yrkesinriktad gymnasial utbildning inte kunna möta den beräknade framtida efterfrågan.
Antalsmässigt väntas bristen bli störst på gymnasial vård- och omsorgsutbildade där dagens
utbildningsvolym inte beräknas räcka till för att möta de kommande behoven inom
äldreomsorgen.

Idag är det fler som genomför en vård- och omsorgsutbildning via vuxenutbildningen än inom
gymnasieskolan. Antalet nyutbildade väntas inte vara tillräckligt många för att både ersätta
kommande pensionsavgångar och samtidigt möta ett ökat personalbehov inom framförallt
äldreomsorgen. Efter år 2020 har efterfrågan på vård- och omsorgsutbildade ökat, då 40-
talisterna kommit upp i den mer vårdbehövande åldersgruppen 80 år och äldre.

Staten har ett ansvar för att utveckla och anpassa utbildningssystem och
arbetsmarknadspolitik till de förutsättningar som råder. Sveriges Kommuner och Regioner ser
sex områden där staten har möjlighet att göra skillnad för att bättre kunna möta det stora
kompetensförsörjningsbehovet i välfärden.

1. Fler utbildningsplatser på fler ställen

2. Anpassa utbildningarnas innehåll efter
arbetslivets behov

3. Bättre samordning mellan utbildning
och arbetsmarknadspolitik

4. Flexiblare vägar till välfärdsjobben

5. Jämställda yrkesval

6. Ta tillvara nyanländas kompetens

6

5

1

2

3

4
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Mindre kommuner har oftast en högre andel lågutbildade personer än större kommuner.

För att möta kommunernas behov av utbildning, livslångt lärande och kompetensförsörjning
finns nationella satsningar för att locka fler studenter på landsbygden att söka högskole- och
yrkeshögskoleutbildningar. För att främja kompetensförsörjning kan en åtgärd vara att hitta
former för att erkänna människors tidigare lärande genom validering av reell kompetens.

Generellt sett visar dock svaren att det finns behov av kompetens inom många olika områden
inom välfärden, dels på yrkeshögskolenivå, men dels också att kommuner och
landsting/regioner efterfrågar kompetens på nivåer och med innehåll som inte täcks in i
nuvarande utbildningssystem.

I samband med den stora vågen av nyanlända blev behoven av vuxenutbildning mycket stora,
främst inom SFI. Just språkkunskaper i svenska uppges vara det allra viktigaste att börja med
för nyanlända vilket är viktigt att betona. Att klara av svenskstudierna blir därmed något som
ska uttalas och prioriteras. Bristande språkkunskaper leder till misslyckade studier och
svårigheter att få arbete.

Ett bekymmer som blivit alltmer kännbart är att det saknas yrkeslärare såväl lokalt på orten
som allmänt i Sverige. För att säkra kompetens inom kommunala verksamheter gäller det
framför allt att tillgången på yrkeslärare inom gymnasiets Vård och omsorgsprogram behöver
säkras. Lärlingskonceptet finns inom yrkesprogrammen till motsvarande 50 % av studietiden.
Detta lärlingskoncept kan gärna utvecklas än mer via samarbeten med branschråd med
näringslivet.

För regionen är det angeläget att kunna erbjuda utbildning inom rimligt avstånd. Tillgången
till vuxengymnasium, pendlingsnära högskola, andra utbildningsanordnare och närhet till
högskolecentrum är framgångsfaktorer som skapar goda möjligheter för studier i vuxen ålder
både som första högskolestudier men även senare i livet för omskolning till nya yrken.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 47 OK KS 2022/00349-1

Kompetensförsörjningsstrategi
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till kompetensförsörjningsstrategi att gälla från 
den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande kompetensförsörjningsstrategi från 2014.

Sammanfattning av ärendet
Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med färre 
personer i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att medföra 
en ökad efterfrågan på välfärdstjänster medan andelen människor som står till 
arbetsmarknadens förfogande minskar. Utvecklingen innebär också att de ekonomiska 
resurserna inte ökar i samma takt som behoven.

Kompetensförsörjningen är en av kommunens stora utmaningar framledes. För att 
klara våra gemensamma utmaningar behöver kommunen en 
kompetensförsörjningsstrategi som ger uttryck för vår ambition samt färdriktning för 
att tillsammans nå uppsatta mål och visioner.

Det finns ett förslag till strategi som utgår från fem områden. Dessa är Gott 
medarbetar- och ledarskap, Fler jobbar mer, Starkt arbetsgivarvarumärke, 
Lönebildning och Fokus på en hållbar arbetsmiljö.

För att hålla ihop strategin och tydliggöra frågan ur ett helhetsperspektiv sker arbetet 
med kompetensförsörjning utifrån kommunens HR-processer ARUBA. ARUBA står för 
processerna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-08-19
Kompetensförsörjningsstrategi 2022

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till kompetensförsörjningsstrategi att gälla från 
den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande kompetensförsörjningsstrategi från 2014.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2022-09-13
Dokument nr: OK KS 2022/00380-2, 040
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Anna-Karin Göthe
Kommunstyrelsen

Revidering av attestreglemente
        
Sammanfattning av ärendet
Attestreglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 
medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta 
och/eller förmedla. Det är en del av internkontrollen med kontroll av till exempel 
behörigheter och villkor vid betalningar. Reglementet anger även ansvar och 
kontrollernas utformning och utförande. 

Nuvarande attestreglemente antogs 2018 och är i vissa delar inaktuellt, det nya 
reglementet har bland annat ändrats med anledning av ny teknik och nya rutiner 
gällande attest av leverantörsfakturor.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-13
Förslag till nytt attestreglemente 2022
Attestreglemente 2018-03-26

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

Sändlista
Ekonomikontoret

Anna-Karin Göthe
Ekonomichef
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Attestreglemente för Orsa kommun

§ 1 Omfattning
Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, såväl
interna som externa transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts
eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.
Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer
som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler.

§ 2 Målsättning
Målsättningen är att säkerställa en god intern kontroll vilket innebär kontroll av:

Prestation Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen

Bokföringsunderlag Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed samt
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Villkor Rätt villkor tillämpas, till exempel betalningsvillkor

Bokföringspunkt  Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod

Kontering Transaktionen är rätt konterad

Beslut Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig
beslutsfattare

Behörighet Behörighetskontroll har skett

§ 3 Definitioner
Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens
redovisningssystem enligt lag om kommunal bokföring och redovisning.

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning.

§ 4 Ansvar
Kommunstyrelsenansvarar för utfärdanden av för kommunen gemensamma
tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för
övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till
förändring av reglementet.

Kommunens nämnder, utskott och styrelsenansvarar för att antagna regler och
tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs.

Förvaltningschefen/chef för verksamhetsområde svarar inför nämnd/utskott/styrelsen att
nödvändiga initiativ tas för att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.
Förvaltningschefen/chef för verksamhetsområde ansvarar inom
nämndens/utskottets/styrelsens verksamhetsområde även för att attestansvariga är
informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd samt vad som ska göras om
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transaktionen inte kan godkännas. Förvaltningschefen/chef för verksamhetsområde
ansvarar också för att vid behov ta fram ytterligare rutiner.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer ansvarar för att de löpande attestrutinerna
fungerar väl i den egna verksamheten och i enlighet med attestreglementet.

Kontrollansvarigsuppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister
upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller enligt annan fastställd rutin.
Med kontrollansvarig avses den attestant som har ansvar för att utföra en specifik
kontroll. I uppgiften att vara kontrollansvarig/attestant ingår även en förpliktelse att
skaffa sig den insikt och kunskap som krävs för uppgiften.

§ 5 Kontroller
Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras:
Prestation Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.
Pris Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller

beställning.
Villkor Kontraktsvillkor är korrekta och överensstämmer med uppgörelsen

vid köpets ingående.
Beslut Behöriga beslut finns.
Behörighet Nödvändiga attester har skett av behöriga personer.
Kontering Konteringen är korrekt.
Formalia Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed.

Vilka kontroller som ska utföras, på vilket sätt och i vilka kombinationer för olika
typer av verifikationer och rutiner fastställs i tillämpningsanvisningarna, där också
de olika kontrollmomenten sammanförs till olika attestroller.

§ 6 Kontrollernas utformning och utförande
Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive
nämnd/utskott/styrelsen är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska
följande krav beaktas:

Ansvarsfördelning  Ansvarsfördelning ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen
person ensam ska hantera en transaktion från början till slut.

Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig
kompetens för uppgiften.

Kontrollordning  De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att
effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare
kontrollåtgärd.

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid
beslutsattest, ska ha en självständig ställning gentemot den
kontrollerade.
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Jäv För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen
tillämpas. Attestmomentet bör ej utföras av den som själv ska
betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta
emot betalning från kommunen.

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt
sätt.

§ 7 Kontrollansvariga
Respektive nämnd/utskott/styrelsen utser attestanter samt ersättare för dessa.
Attesträtten knyts till person eller befattning, ansvarskod och i förekommande fall andra
koddelar med angivande av eventuella begränsningar, exempelvis kodintervall eller

belopp.

§ 8 Genomförda kontroller
Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras
genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med tillämpningsanvisningarna. Maskinellt
utförda kontroller ska framgå av behandlingshistorik.

Om kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion ska den som givit
upphov till transaktionen underrättas, om inte annat framgår av
tillämpningsanvisningarna. Kan inte rättelse uppnås ska underrättelse ske enligt fastställd
rutin.
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Tillämpningsanvisningar

§ 1 Omfattning
Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens
bokföringssystem enligt lag om kommunal bokföring och redovisning.
Attestering omfattar alla slag av transaktioner, det vill säga in- och utbetalningar som till
exempel:

fakturor och andra externa ersättningar/betalningar
hyror och avgifter
placering av likvida medel
interna transaktioner och bokföringsorder
förvaltade och förmedlade medel

Attestering av löner sker genom den gemensamma nämnden avseende löneadministration.

§ 4 Ansvar
Ekonomiavdelningenansvarar för att vid behov till kommunstyrelsen lämna förslag till
förändringar av reglementets tillämpningsanvisningar. Ekonomiavdelningen ansvarar
också för att löpande följa upp tillämpningen av reglementet och anvisningarna.

Ekonomichef, i egenskap av systemägare för ekonomi- och fakturahanteringssystemen har
ett övergripande ansvar för tillämpningen och tolkningen av attestreglerna i IT-systemet
och för utformningen av de kommungemensamma rutinerna.

Varje nämnd/utskott och styrelsenska årligen planera och genomföra kontroller av
efterlevnaden av detta reglemente. Ansvaret för kontrollen kan inte överlåtas på någon
annan, till exempel kommunens revisorer.

Förvaltningschef/chef för verksamhetsområde ansvarar för att organisera verksamheten
på sådant sätt att oegentligheter förebyggs och att utsedda beslutsattestanter inom
nämndens, utskottets och styrelsens verksamhetsområde är informerade om reglernas och
anvisningarnas innebörd.

Förvaltningschef/chef för verksamhetsområde ansvarar för att attestförteckningen
uppdateras vid förändringar. Förvaltningschef/chef för verksamhetsområde kan uppdra till
någon/några andra inom organisationen att utföra arbetsuppgifterna.

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att all berörd underställd personal är informerade
om reglernas och anvisningarnas innebörd. Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att de
löpande rutinerna med attester fungerar väl och i enlighet med attestreglementet i den
egna verksamheten.

Kontrollansvarigsuppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister
upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller enligt annan fastställd rutin.
Med kontrollansvarig avses den attestant som har ansvar för att utföra en specifik kontroll.
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§ 5 Kontroller
Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens,
utskottets och styrelsens interna kontroll. Vissa kontroller kan ske maskinellt.

Hur den exakta tillämpningen ska vara på olika typer av transaktioner definieras i rutiner.
Kontrollen utformas med hänsyn till väsentlighet och risk. Kontrollmomenten får inte i
onödan förlänga eller krångla till handläggningen av ett ärende.

Med kontroll av pris menas: att fakturerat pris överensstämmer med avtal, taxa,
bidragsregler eller beställning. Priskontroll ska ske av såväl utgifts- som
inkomsttransaktioner. Kontroll kan ske mot ramavtal, specifikt avtal, överenskommelse
vid beställning, taxebeslut etcetera. Vid utbetalning av bidrag ska kontroll ske mot
eventuell bidragsansökan och beslut eller bidragsregler.

Med kontroll av villkor menas: att fakturans kontraktsvillkor i övrigt är korrekta.
Kontrollen görs av betalningsvillkor, såsom betalningsdatum och räntevillkor,
fraktavgifter, faktureringsavgifter och andra typer av tilläggsavgifter, samt moms.

Med kontroll av beslut menas: att transaktionen grundar sig på behöriga beslut och
överensstämmer med tilldelad budget och andra politiskt fattade beslut rörande normer
och riktlinjer. Kontroll mot internbudget och verksamhetsplan ska alltid ske. Kontroll kan
dock också behöva ske mot avtal, överenskommelser och formella beslut till exempel
taxebeslut, investeringsbeslut, policybeslut med mera.

Med kontroll av behörighet menas: att attester skett av behöriga personer i enlighet med
fastställda regler. Kontroll sker mot attestförteckningar och fastställda attestrutiner.
Kontroll ska ske av namnteckning, koder, beloppsgränser och liknande. Om det i IT-
baserade rutiner finns funktioner för kontroll av behörighet ersätter dessa den manuella
kontrollen.

Undantag får göras för abonnemangsfakturor. Dessa fakturor automatkonteras och
automatattesteras i syfte att minska administrationen. Telefoniavgifter, el och vatten är
exempel på sådana abonnemang. Vid avvikelse från uppsatt beloppsintervall görs manuell
attest. För fakturor som automatattesteras ska en rutin för intern kontroll upprättas av
respektive verksamhet.

Undantag får även göras för internfakturor och elektroniska bokföringsorder där endast
beslutsattest sätts.

Med kontroll av kontering menas: att konteringen är korrekt för samtliga koddelar och
att redovisningsreglerna följs vad gäller klassificering av drift och investeringar samt att
transaktionen periodiseras rätt, det vill säga hänförs till rätt bokföringsperiod.
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Med kontroll av formalia menas: att verifikationen innehåller de uppgifter som krävs
enligt lagstiftningen. Formella krav på verifikationer ställs dels i Lag om kommunal
bokföring och redovisning, dels i Mervärdeskattelagen. Bland annat ställs krav på vad en
faktura ska innehålla, till exempel korrekta uppgifter om köpare och säljare.

Särskilda krav gäller för verifikationer avseende kurser, konferenser, resor och
representation. Till verifikatet ska bifogas program, deltagare och syfte.

Förenklad faktura eller annat betalningsunderlag, ska alltid styrkas med kvitton och
specifikationer.

Attest har skett då olika kontrollmoment har utförts och bestyrkts i…
Granskningsattest
För  leverantörsfakturakontrollera att beloppet är det rätta, att rätt momsbelopp har lyfts
och att betalning går till rätt mottagare. Kontroll ska också ske att leveransen har mottagits
alternativt att prestationen har fullgjorts.
För  utbetalning av bidrag innebär granskningsattest kontroll mot eventuell
bidragsansökan och beslut eller motsvarande samt mot bidragsregler.
För  faktureringinnebär granskningsattest kontroll mot avtal, eventuellt beslutad taxa samt
faktureringsunderlag.

Granskningsattestant kontrollerar:
prestation
pris
formalia

Attesten görs elektroniskt eller med namnteckning på faktura, utanordning,
debiteringsunderlag eller liknande.

Beslutsattest
Beslutsattest sker i normalfallet av den som är budgetansvarig.
Beslutsattestant kan utse beställningsberättigade vilka självständigt kan beställa från i
förväg definierade leverantörer inom en fastställd beloppsgräns och på vissa konton.
Sådana beställningar ska beslutsattesteras i efterhand på faktura och i dessa fall ingår i
beslutsattesten att kontrollera att beställningsberättigad inte överskridit sina befogenheter.
I beslutsattesten ingår kontroll av att granskningsattest är utförd.

Beslutsattestanten kontrollerar också:
villkor
beslut
kontering

Attesten görs elektroniskt eller med namnteckning och innebär godkännande att betalning
får ske.
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Vid finansiella placeringar, förmedlingar och andra penningtransaktioner kontrolleras att
åtgärder överensstämmer med beslut och principer eller uppdrag, men också att kvantitet,
villkor och kontering är riktig.

Gällande underlag för utbetalning av ekonomiskt bistånd förvaras utdrag ur Procapita
(attestlista med betaldatum, betalnummer samt betalningsmottagare) hos verksamheten.

Vid intäkter kontrolleras på motsvarande sätt att inkomna medel stämmer med utfärdat
underlag, till exempel faktura, att kontering har skett och är riktig och att det faktiskt är
kommunen som skall ta emot medlen.

Behörighetskontroll
Kontroll av granskningsattestantens och beslutsattestantens behörighet gentemot
attestförteckning. Kontroll ska ske av namnteckning och begränsningar i beslutsattesten.
Om det i IT-baserade system finns funktion för kontroll av behörighet ersätter den denna
den manuella behörighetskontrollen.

§ 6 Kontrollernas utformning och utförande
Ansvarsfördelning
Granskningsattest samt behörighetskontroll ska utföras av annan än beslutsattestanten.
Beslutsattestant är alltid behörig att granskningsattestera förutsatt att överordnad
beslutsattesterar.

Kompetens
Respektive förvaltningschef/chef för verksamhetsområde ansvarar för att varje attestant
har den insikt och kunskap om uppgiften som behövs. I uppgiften att vara attestant ingår
även en förpliktelse att själv skaffa sig den insikt och kunskap som krävs för uppgiften. I
samband med att attestanterna meddelas sitt uppdrag ska de också erhålla
attestreglementet och tillämpningsanvisningar samt andra upprättade dokument som
reglerar attestarbetet samt erbjudas information om detta.

Kontrollordning
I pappersbaserade rutiner ska granskningsattest utföras före beslutattest.
Behörighetskontroll sker efter att beslutsattest utförts. Registrering får inte ske innan
behörighetskontroll har utförts.
I IT-baserade rutiner är ordningen densamma förutom att behörighetskontrollen finns i
systemet.

Integritet
Den som utför kontroll skall ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade.
Detta utesluter inte att personal som är underordnad beslutsattestanten utför
granskningsattest och behörighetskontroll. Det är däremot inte lämpligt att underordnad
personal beslutsattesterar sådant som överordnad har granskningsattesterat. Inte heller är
det lämpligt att direkt underordnad personal beslutsattesterar överordnads utlägg och
liknande.

Jäv
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Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller
närstående. Det kan gälla reseräkningar, ersättning för utlägg eller liknande. Beslutsattest
ska i sådana transaktioner ske av överordnad. Detta innefattar också bolag och föreningar
där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.

Dokumentation
För  pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester skall dokumenteras
genom varaktig påskrift på originalverifikationen. Minimikravet är att beslutsattest alltid
ska skrivas på verifikationen medan övriga attester, om det är praktiskt lämpligt, kan
dokumenteras på annat sätt. Sådan dokumentation, till exempel följesedel eller rekvisition
skall på ett varaktigt sätt fästas på verifikaten eller sparas på ett överskådligt sätt i minst 7
(sju) år. Av nämnden/utskott/styrelsen beslutade kompletterande kontroller ska på ett
liknande sätt också dokumenteras.

Attest i  IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest. Attest ska i
normalfallet registreras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på sådant sätt att
attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Tabellstyrda och
automatiska digitala kontroller till exempel behörighetkontroll ska framgå av
systemdokumentation. Om attest sker med hjälp av IT-stöd ansvarar systemägaren för att
utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter, införande av
systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller (historik).

§ 7 Kontrollansvariga

Varje nämnd/utskott/styrelsen svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över
utsedda attestanter samt ersättare. Attestförteckningen ska innehålla uppgift om samtliga
attestberättigade inom nämndens eller styrelsens verksamhetsområde med
namnteckningsprov på särskild blankett. Om nämnden/utskottet/styrelsen har fattat beslut
om begränsningar i attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek ska detta framgå av
attestförteckningen. Av förteckningen ska också framgå förutsättningar för attesträtten, till
exempel ansvarskod med mera.

Vid varje årsskifte upprättas en ny attestförteckning som ersätter den gamla. Däremellan
kan kompletterande beslut om nya attester fattas. Återkallande av beslut sker genom att
nytt beslut fattas för det nya året och under året genom kompletterande beslut om
återkallande av attesträtt för enstaka användare.

Nämnd, utskott och styrelse får delegera rätten att utse attestanter samt rätten att besluta
om eventuella kompletterande kontroller till förvaltningschef eller chef för respektive
verksamhetsområde.

Attestförteckning inklusive kompletterande beslut ska alltid finnas tillgängligt på
ekonomienheten.

§ 8 Genomförda kontroller
Godkända kontroller
Godkända kontroller behandlas i enlighet med tillämpningsanvisningarna till § 6.
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Kontroller där brister upptäcks
Den kontrollansvarige ska rapportera om brister upptäcks. I första hand ska den
kontrollansvarige vända sig till den som givit upphov till transaktionen och försöka få
rättning. Om rättning inte sker ska närmast överordnad chef underrättas. I de fall det inte
är lämpligt att rapportera till närmast överordnad chef kan rapportering i stället ske till
förvaltningschef, chef för verksamhetsområde eller ekonomichef. Vem man har
rapporterat till, vad man har rapporterat samt tidpunkten för detta ska dokumenteras.

Vid fel på leverantörsfakturor som föranleder till en kreditfaktura ska en anteckning om
felets art, vem man har pratat med och när detta har skett göras.

Den som blir informerad om brister har ansvar och skyldighet att vidta lämpliga åtgärder.

Attestförteckning ska finnas på respektive förvaltning/verksamhetsområde och
originalet överlämnas löpande till ekonomienheten. Vid varje årsskifte ska gällande
attestförteckning med namnteckningsprov insändas till ekonomienheten.
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Attestreglemente för Orsa kommun 
 

§ 1    Omfattning 

Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, såväl 

interna som externa transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts 

eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.  

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer 

som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler. 

 

§ 2    Målsättning 

Målsättningen är att säkerställa en god intern kontroll vilket innebär kontroll av: 

 

Prestation Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen 

   

Bokföringsunderlag Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed samt 

kommunala redovisningslagen 

 

Villkor  Rätt villkor tillämpas, till exempel betalningsvillkor 

  

Bokföringspunkt Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod 

 

Kontering Transaktionen är rätt konterad 

 

Beslut  Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig 

beslutsfattare 

 

Behörighet Behörighetskontroll har skett av behöriga personer 

 

§ 3    Definitioner 

Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens 

redovisningssystem enligt lagen om kommunal redovisning. 

 

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. 

          

§ 4    Ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdanden av för kommunen gemensamma 

tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för 

övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till 

förändring av reglementet. 

 

Kommunens nämnder och styrelsen ansvarar för att antagna regler och 

tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs.  

 

Förvaltningschefen/chef för verksamhetsområde svarar inför nämnd/styrelsen att 

nödvändiga initiativ tas för att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. 

Förvaltningschefen/chef för verksamhetsområde ansvarar inom nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde även för att attestansvariga är informerade om reglerna och 
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anvisningarnas innebörd samt vad som ska göras om transaktionen inte kan godkännas. 

Förvaltningschefen/chef för verksamhetsområde ansvarar också för att vid behov ta 

fram ytterligare rutiner.  

 

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer ansvarar för att de löpande attestrutinerna 

fungerar väl och i enlighet med attestreglementet i den egna verksamheten. 

 

Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister 

upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller enligt annan fastställd rutin. 

Med kontrollansvarig avses den attestant som har ansvar för att utföra en specifik 

kontroll. 

 

§ 5    Kontroller 

         Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras: 

Prestation Vara eller tjänst har mottagits eller levererats. 

Pris  Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller 

beställning. 

Beställning Inköp i enlighet med policy för inköp och upphandling. 

Villkor Kontraktsvillkor är korrekta och överensstämmer med uppgörelsen 

vid köpets ingående. 

Beslut  Behöriga beslut finns. 

Behörighet Nödvändiga attester har skett av behöriga personer.         

Kontering Konteringen är korrekt. 

Formalia Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftningen. 

 

Vilka kontroller som ska utföras, på vilket sätt och i vilka kombinationer för olika  

typer av verifikationer och rutiner fastställs i tillämpningsanvisningarna, där också  

dom olika kontrollmomenten sammanförs till olika attestroller. 

 

§ 6    Kontrollernas utformning och utförande 

Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive 

nämnd/styrelsen är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav 

beaktas: 

 

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen 

person ensam ska hantera en transaktion från början till slut. 

 

Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig 

kompetens för uppgiften. 

 

Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att 

effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare 

kontrollåtgärd. 

 

Integritet Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid 

beslutsattest, ska ha en självständig ställning gentemot den 

kontrollerade. 
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Jäv För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen 

tillämpas. Attestmomentet bör ej utföras av den som själv ska 

betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta 

emot betalning från kommunen. 

 

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt 

sätt. 

 

 

 

§ 7 Kontrollansvariga 

      Respektive nämnd/styrelsen utser attestanter samt ersättare för dessa.  

      Attesträtten knyts till person eller befattning, ansvarskod och i förekommande fall andra  

      koddelar med angivande av eventuella begränsningar, exempelvis kodintervall. 

       

 

§ 8 Genomförda kontroller 

Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras 

genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med tillämpningsanvisningarna. Maskinellt 

utförda kontroller ska framgå av systemdokumentation och behandlingshistorik. 

 

Om kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion ska den som givit 

upphov till transaktionen underrättas, om inte annat framgår av 

tillämpningsanvisningarna. Kan inte rättelse uppnås ska underrättelse ske enligt fastställd 

rutin. 
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Tillämpningsanvisningar 
 
§ 1 Omfattning 

Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens                  

bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning. 

Attestering omfattar alla slag av transaktioner, d v s in- och utbetalningar som till 

exempel: 

 

  fakturor och andra externa ersättningar/betalningar 

  hyror och avgifter 

  placering av likvida medel 

  interna transaktioner och bokföringsorder 

  förvaltade och förmedlade medel 

 

Attestering av löner sker genom den gemensamma nämnden avseende löneadministration. 

 

§ 4 Ansvar 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid behov till kommunstyrelsen lämna förslag till 

förändringar av reglementets tillämpningsanvisningar. Ekonomiavdelningen ansvarar 

också för att löpande följa upp tillämpningen av reglementet och anvisningarna.  

 

Ekonomichef, i egenskap av systemägare för ekonomi- och fakturahanteringssystemen har 

ett övergripande ansvar för tillämpningen och tolkningen av attestreglerna i IT-systemet 

och för utformningen av de kommungemensamma rutinerna.  

 

Varje nämnd och styrelsen ska årligen planera och genomföra kontroller av 

efterlevnaden av detta reglemente. Ansvaret för kontrollen kan inte överlåtas på någon 

annan, t ex kommunens revisorer. Revisorerna kan däremot ha synpunkter på hur arbetet 

utformas och ge råd och stöd till nämnden/styrelsen i dessa frågor. 

 

Förvaltningschef/chef för verksamhetsområde ansvarar för att organisera verksamheten 

på sådant sätt att oegentligheter förebyggs och att utsedda beslutsattestanter inom 

nämndens och styrelsens verksamhetsområde är informerade om reglernas och 

anvisningarnas innebörd. 

Förvaltningschef/chef för verksamhetsområde ansvarar för att attestförteckningen 

uppdateras vid förändringar. Förvaltningschef/chef för verksamhetsområde kan uppdra till 

någon/några andra inom organisationen att utföra arbetsuppgifterna. 

 

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att all berörd underställd personal är informerade 

om reglernas och anvisningarnas innebörd. Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att de 

löpande rutinerna med attester fungerar väl och i enlighet med attestreglementet i den 

egna verksamheten. 
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Kontrollansvarigs uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när brister 

upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller enligt annan fastställd rutin. 

Med kontrollansvarig avses den attestant som har ansvar för att utföra en specifik kontroll. 

 

§ 5 Kontroller 

Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens 

och styrelsens interna kontroll. Vissa kontroller kan ske maskinellt. 

 

Hur den exakta tillämpningen ska vara på olika typer av transaktioner definieras i rutiner. 

Kontrollen utformas med hänsyn till väsentlighet och risk. Kontrollmomenten får inte i 

onödan förlänga eller krångla till handläggningen av ett ärende.  

 

 

Med kontroll av pris menas: att fakturerat pris överensstämmer med avtal, taxa, 

bidragsregler eller beställning. Priskontroll ska ske av såväl utgifts- som 

inkomsttransaktioner. Kontroll kan ske mot ramavtal, specifikt avtal, överenskommelse 

vid beställning, taxebeslut etc. Vid utbetalning av bidrag ska kontroll ske mot eventuell 

bidragsansökan eller motsvarande eller bidragsregler. 

 

Med kontroll av beställning menas: att inköp sker i enlighet med kommunens 

inköpsregler och ramavtal. Kontrollen sker vid inköpstillfället, inte i efterhand. 

 

Med kontroll av villkor menas: att fakturans kontraktsvillkor i övrigt är korrekta. 

Kontrollen görs av betalningsvillkor, såsom betalningsdatum och räntevillkor, 

fraktavgifter, faktureringsavgifter och andra typer av tilläggsavgifter, samt moms. 

 

Med kontroll av beslut menas: att transaktionen grundar sig på behöriga beslut och 

överensstämmer med tilldelad budget och andra av fullmäktige, kommunstyrelse och 

nämnd fattade beslut rörande normer och riktlinjer. Kontroll mot internbudget och 

verksamhetsplan ska alltid ske. Kontroll kan dock också behöva ske mot avtal, 

överenskommelser och formella beslut t ex taxebeslut, investeringsbeslut, policybeslut 

mm. 

 

Med kontroll av behörighet menas: att attester skett av behöriga personer i enlighet med 

fastställda regler. Kontroll sker mot attestförteckningar och fastställda attestrutiner. 

Kontroll ska ske av namnteckning, koder, beloppsgränser och liknande. Om det i IT-

baserade rutiner finns funktioner för kontroll av behörighet ersätter dessa den manuella 

kontrollen. 

 

Med kontroll av kontering menas: att konteringen är korrekt för samtliga koddelar och 

att redovisningsreglerna följs vad gäller klassificering av drift och investeringar samt att 

transaktionen periodiseras rätt, dvs. hänförs till rätt bokföringsperiod. 
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Med kontroll av formalia menas: att verifikationen innehåller de uppgifter som krävs 

enligt lagstiftningen. Formella krav på verifikationer ställs dels i Kommunala 

redovisningslagen, dels i Mervärdeskattelagen. Bland annat ställs krav på vad en faktura 

ska innehålla, t ex korrekta uppgifter om köpare och säljare. 

Särskilda krav gäller för verifikationer avseende kurser, konferenser, resor och 

representation. Till verifikatet ska bifogas program, deltagare och syfte. 

Förenklad faktura eller annat betalningsunderlag, ska alltid styrkas med kvitton och 

specifikationer. 

 

Attest har skett då olika kontrollmoment har utförts och bestyrkts i… 

Granskningsattest 

För leverantörsfaktura kontrollera att beloppet är det rätta, att rätt momsbelopp har lyfts 

och att betalning går till rätt mottagare. Kontroll ska också ske av erhållen 

leverans/fullgjord tjänst mot beställning och faktura, d v s att leveransen har mottagits 

alternativt att prestationen har fullgjorts. 

För utbetalning av bidrag innebär granskningsattest kontroll mot eventuell 

bidragsansökan eller motsvarande samt mot bidragsregler. 

För fakturering innebär granskningsattest kontroll mot avtal, eventuellt beslutad taxa samt 

faktureringsunderlag. 

 

Granskningsattestant kontrollerar: 

  prestation 

  pris 

  formalia 

 

Attesten görs elektroniskt eller med namnteckning på faktura, utanordning, 

debiteringsunderlag eller liknande. 

 

 

Beslutsattest 

Beslutsattest sker i normalfallet av den som är budgetansvarig. 

Beslutsattestant kan utse beställningsberättigade vilka självständigt kan beställa från i 

förväg definierade leverantörer inom en fastställd beloppsgräns och på vissa konton. 

Sådana beställningar ska beslutsattesteras i efterhand på faktura och i dessa fall ingår i 

beslutsattesten att kontrollera att beställningsberättigad inte överskridit sina befogenheter. 

I beslutsattesten ingår kontroll av att granskningsattest är utförd. 

 

Beslutsattestanten kontrollerar också: 

  beställning 

  villkor 

  beslut 

  kontering 

 

Attesten görs elektroniskt eller med namnteckning på faktura och innebär godkännande att 

betalning får ske. 
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Vid finansiella placeringar, förmedlingar och andra penningtransaktioner kontrolleras att 

åtgärder överensstämmer med beslut och principer eller uppdrag, men också att kvantitet, 

villkor och kontering är riktig. 

 

Vid intäkter kontrolleras på motsvarande sätt att inkomna medel stämmer med utfärdat 

underlag, t ex räkning, att kontering har skett och är riktig och att det faktiskt är 

kommunen som skall ta emot medlen. 

 

Behörighetsattest 

Kontroll av granskningsattestantens och beslutsattestantens behörighet gentemot 

attestförteckning. Kontroll ska ske av namnteckning och begränsningar i beslutsattesten.  

Om det i IT-baserade system finns funktion för kontroll av behörighet ersätter den denna 

den manuella behörighetsattesten. 

 

§ 6 Kontrollernas utformning och utförande 

Ansvarsfördelning 

Granskningsattest samt behörighetsattest ska utföras av annan än beslutsattestanten. 

Beslutsattestant är alltid behörig att granskningsattestera förutsatt att överordnad 

beslutsattesterar. 

 

Kompetens 

Respektive förvaltningschef/chef för verksamhetsområde ansvarar för att varje attestant 

har den insikt och kunskap om uppgiften som behövs. I samband med att attestanterna 

meddelas sitt uppdrag ska de också erhålla attestreglementet och tillämpningsanvisningar 

samt andra upprättade dokument som reglerar attestarbetet samt erbjudas information om 

detta.  

 

Kontrollordning 

I pappersbaserade rutiner ska granskningsattest utföras före beslutattest. Behörighetsattest 

sker efter att beslutsattest utförts. Registrering får inte ske innan behörighetsattest har 

utförts. 

I IT-baserade rutiner är ordningen densamma förutom att behörighetskontrollen finns i 

systemet. 

 

Integritet 

Den som utför kontroll skall ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. 

Detta utesluter inte att personal som är underordnad beslutsattestanten utför 

granskningsattest och behörighetsattest. Det är däremot inte lämpligt att underordnad 

personal beslutsattesterar sådant som överordnad har granskningsattesterat. Inte heller är 

det lämpligt att direkt underordnad personal beslutsattesterar överordnads utlägg och 

liknande. 

 

Jäv 

Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller 

närstående. Det kan gälla reseräkningar, ersättning för utlägg, egna mobiltelefonräkningar 

eller liknande. Beslutsattest ska i sådana transaktioner ske av överordnad. Detta innefattar 



27 Revidering av attestreglemente - OK KS 2022/00380-2 Revidering av attestreglemente : Reviderat attestreglemente 2018 

  Antaget av KF 2018-03-26, § 20 

 

8 

 

också bolag och föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår 

i ledningen. 

 

Dokumentation 

För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester skall dokumenteras 

genom varaktig påskrift på originalverifikationen. Minimikravet är att beslutsattest alltid 

ska skrivas på verifikationen medan övriga attester, om det är praktiskt lämpligt, kan 

dokumenteras på annat sätt. Sådan dokumentation, t ex följesedel eller rekvisition skall på 

ett varaktigt sätt fästas på verifikaten eller sparas på ett överskådligt sätt i minst 10 (tio) år.  

Av nämnden/styrelsen beslutade kompletterande kontroller ska på ett liknande sätt också 

dokumenteras. 

 

Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest. Attest ska i 

normalfallet registreras av den som utfört kontrollen. Attest ska ske på sådant sätt att 

attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Tabellstyrda och 

automatiska digitala kontroller t ex behörighetsattest ska framgå av systemdokumentation. 

Om attest sker med hjälp av IT-stöd ansvarar systemägaren för att utforma och 

dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och 

dokumentation av utförda kontroller (historik). 

 

§ 7 Kontrollansvariga 

Nämnd och styrelse får delegera rätten att utse attestanter samt rätten att besluta om 

eventuella kompletterande kontroller till förvaltningschef eller chef för respektive 

verksamhetsområde. Kommunstyrelsen får delegera rätten att utse behörighetsattestant. 

 

Varje nämnd/styrelsen svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda 

attestanter samt ersättare. Attestförteckningen ska innehålla uppgift om samtliga 

attestberättigade inom nämndens eller styrelsens verksamhetsområde med 

namnteckningsprov på särskild blankett. Om nämnden/styrelsen har fattat beslut om 

begränsningar i attesträtt med hänsyn till beloppsstorlek, krav på två i förening, krav på 

kompletterande stickprov eller avsteg från de jävregler och den ansvarsfördelning som 

gäller, ska dessa framgå av nämndens/styrelsens attestförteckning och eventuella 

kompletterande rutiner. Av förteckningen ska också framgå förutsättningar för attesträtten 

till exempel ansvarskod mm. 

  

Vid varje årsskifte upprättas en ny attestförteckning som ersätter den gamla. Däremellan 

kan kompletterande beslut om nya attester fattas. Återkallande av beslut sker genom att 

nytt beslut fattas för det nya året och under året genom kompletterande beslut om 

återkallande av attesträtt för enstaka användare.  

Attestförteckning inklusive kompletterande beslut ska alltid finnas tillgängligt på 

ekonomienheten. 

 

§ 8 Genomförda kontroller 

      Godkända kontroller 

      Godkända kontroller behandlas i enlighet med tillämpningsanvisningarna till § 6. 
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Kontroller där brister upptäcks 

Den kontrollansvarige ska rapportera om brister upptäcks. I första hand ska den 

kontrollansvarige vända sig till den som givit upphov till transaktionen och försöka få 

rättning. Om rättning inte sker ska närmast överordnad chef underrättas. I de fall det inte 

är lämpligt att rapportera till närmast överordnad chef kan rapportering istället ske till 

förvaltningschef, chef för verksamhetsområde eller ekonomichef. Vem man har 

rapporterat till, vad man har rapporterat samt tidpunkten för detta ska dokumenteras. 

Vid fel på leverantörsfakturor som föranleder till en kreditfaktura ska en anteckning om 

felets art, vem man har pratat med och när detta har skett göras. 

Den som blir informerad om brister har ansvar och skyldighet att vidta lämpliga åtgärder. 

 

 

Attestförteckning ska finnas på respektive förvaltning/verksamhetsområde och 

originalet överlämnas löpande till ekonomienheten. Vid varje årsskifte ska gällande 

attestförteckning med namnteckningsprov insändas till ekonomienheten. 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

6 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 101 OK KS 2022/00380-2

Revidering av attestreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet
Attestreglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 
medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta 
och/eller förmedla. Det är en del av internkontrollen med kontroll av till exempel 
behörigheter och villkor vid betalningar. Reglementet anger även ansvar och 
kontrollernas utformning och utförande. 

Nuvarande attestreglemente antogs 2018 och är i vissa delar inaktuellt. Det nya 
reglementet har bland annat ändrats med anledning av ny teknik och nya rutiner 
gällande attest av leverantörsfakturor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-13
Förslag till nytt attestreglemente 2022
Attestreglemente 2018-03-26

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

6 (36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 101 OK KS 2022/00380-2

Revidering av attestreglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet
Attestreglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 
medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta 
och/eller förmedla. Det är en del av internkontrollen med kontroll av till exempel 
behörigheter och villkor vid betalningar. Reglementet anger även ansvar och 
kontrollernas utformning och utförande. 

Nuvarande attestreglemente antogs 2018 och är i vissa delar inaktuellt. Det nya 
reglementet har bland annat ändrats med anledning av ny teknik och nya rutiner 
gällande attest av leverantörsfakturor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-13
Förslag till nytt attestreglemente 2022
Attestreglemente 2018-03-26

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 11.10.2022   

5 (27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 54 OK KS 2022/00380-2

Revidering av attestreglemente
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet
Attestreglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, 
medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta 
och/eller förmedla. Det är en del av internkontrollen med kontroll av till exempel 
behörigheter och villkor vid betalningar. Reglementet anger även ansvar och 
kontrollernas utformning och utförande. 

Nuvarande attestreglemente antogs 2018 och är i vissa delar inaktuellt. Det nya 
reglementet har bland annat ändrats med anledning av ny teknik och nya rutiner 
gällande attest av leverantörsfakturor.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomikontoret 2022-09-13
Förslag till nytt attestreglemente 2022
Attestreglemente 2018-03-26

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling

Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen
        
Sammanfattning av ärendet
Under 2021 har anpassningar skett i svensk lagstiftning för att uppfylla det nya 
regelverk som sedan 2019 är gällande i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. En 
förändring som träder i kraft i och med denna anpassning är att den årliga 
förskottsbetalningen avskaffas och ersätts med en efterhandsdebitering efter utförd 
kontroll. 

Med anledning av förändringen behöver Mora Orsa miljönämnds taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, anpassas efter det nya 
regelverket. I arbetet med att ta fram en ny taxa och beräkningen av timtaxan så har 
nämnden utgått från SKR:s underlag. Modellen för att beräkna timtaxan är uppbyggd 
så att den totala årskostnaden för nämndens offentliga kontroll, och annan offentlig 
verksamhet fördelas på antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen.

Rätten att ta ut avgifter för livsmedelskontroll styrs på både europeisk och nationell 
nivå. EU:s kontrollförordning styr i stora delar hur den offentliga kontrollen inom 
livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss del hur och när avgifter får tas ut. 
Kostnaden för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen ska täckas av avgifter. Enligt förordningen om avgifter inom 
livsmedelskontrollen ska kontrollmyndigheten debitera avgifter för offentlig kontroll, 
och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen efter att 
kontrollen är utförd.

Taxans huvudsakliga förändringar:
 ändring av laghänvisningar,
 den årliga förskottsbetalningen avskaffas och ersätts med efterhandsdebitering 

vid kontroll på nyregistrerade livsmedelsverksamheter från 1 januari 2023,
 ett införande av efterhandsdebitering vid kontroll på samtliga registrerade

livsmedelverksamheter från 1 januari 2024,
 ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet har införts. Det medför bland 

annat att utfärdande av förelägganden och andra sanktioner, inköp under dold 
identitet och handläggning av så kallade RASFF-ärenden kan 
avgiftsfinansieras,

 timtaxan höjs med 88 kronor per timme för offentlig kontroll och med 124
 kronor per timme för annan offentlig verksamhet.

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell som ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2024. Modellen ska användas för att bedöma 
verksamhetens risker och utmynna i ett beslut om hur ofta verksamheterna behöver 
kontrolleras. Övergångsbestämmelserna möjliggör för att efterhandsdebiteringen kan 
införas succesivt, men med ett krav om ett införande senast den 1 januari 2024.
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Nämnden föreslår därför att den nya taxan med efterhandsdebitering införs succesivt 
och träder i kraft den 1 januari 2023. Förslaget är att förändringen inleds den 1 januari 
2023 med nyregistrerade livsmedelsverksamheter, och att det från och med den 1 
januari 2024 omfattar samtliga. Förslaget möjliggör att nämnden inte behöver ta ett 
nytt beslut innan årsskiftet samt att verksamheterna inte behöver omklassas innan den 
nya klassningsmodellen ska tillämpas.

Nedanstående förslag till beslut skiljer sig från nämndens förslag gällande timtaxan. 
Timtaxan föreslås vara 1 282 kronor för all kontroll, även för den uppföljande och 
annan offentlig verksamhet. Mora kommunfullmäktige fastställde taxan i juni.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag för Mora Orsa miljönämnd, 2022-04-20
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 
2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i 
oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen
(2021:176).

Sändlista
Mora Orsa miljönämnd

Marie Ehlin
Kommunchef
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Mora och Orsa kommuners kostnader för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

(2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på 

jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk 

produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, 

inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen 

kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 

jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 

nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses 

varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 

produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 

beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk 

produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och 

byggnadsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 

bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)

2. uppföljande kontroll (10 §)

3. utredning av klagomål (11-12 §§)

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)

6. importkontroll (15 §) samt

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)
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Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1282 kronor per timme 

kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, 

handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 

bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid.

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till 

grund för årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §).

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig 

kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att 

kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats 

av nämnden, multipliceras med timavgiften.

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 

kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället 

tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 

kontrollbehov.

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 

ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om 

inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 

riskklassningsbeslut som fastställs av Miljö- och byggnadsnämnden.

Indexuppräkning
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge 

och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det 

år taxan börjar gälla.
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Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 

besluta att justera timavgiften med den procentsats för PKV som är 

publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 

avgift för en timmes kontrolltid enligt 6 § avgift för annan offentlig 

verksamhet. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller 

verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med 

livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt 

livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en 

anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 

nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit 

nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 

kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 

bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har 

vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande 

efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för 

snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer 

och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 

§ tas ut, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för 

nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas 

av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, 

producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av 

meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande 

efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av 

den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens 

faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.
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Avgift exportkontroll
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land 

ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 

anläggningen.

Avgift importkontroll
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift 

enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp 

som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § 

betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 

nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, 

dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att 

ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift 

motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll 

enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande 

efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 

omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljö- och 

byggnadsnämnden, i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna 

taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast 

ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 

2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett 

och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av 

aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i 

det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut 

avgiften.

Avgiftens erläggande
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mora och Orsa 

kommuner genom Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid 

som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
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Överklaganden
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden 

som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan 

denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

För verksamheter som registreras efter 1 januari 2023 tillämpas § 7b.

Avgift enligt § 7b ska från och med 1 januari 2024 betalas av samtliga 

riskklassade verksamheter.

Bestämmelserna i § 7 första stycket och § 7a upphör att gälla den 1 januari 

2024.
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§12 Dnr: 2022-349-A02 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen, Orsa kommun. 

Beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun: 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 
januari 2023, 

2. att från och med 1 januari 2023 upphäva taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inldusive 
revideringar till och med 2019-12-11, 

3. att timtaxan ska vara 1282 kronor för offentlig kontroll och 1154 kronor för 
uppföljande kontroll och annan offentlig verksamhet, samt 

4. att Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
justera timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022. 

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och förordningar med anledning av 
EU:s kontrollförordning 2017/625 som började gälla 2019. 

Dessa förändringar av lagstiftningen gör att det är nödvändigt att anta en ny taxa inom 
livsmedelskontrollen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett 
underlag som kommunerna kan använda i framtagningen av ny taxa och beräkning av 
timtaxa. Mora Orsa miljönämnd har utgått från SKRs underlag i förslaget till 
taxebestämmelser och beräkning av timtaxa. 

Modellen för beräkning av timtaxan är uppbyggd så att den totala årskostnaden för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet fördelas på antal 
årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen. 

Miljönämnden har informerats om förslaget till taxebestämmelser vid tidigare 
nämndssammanträden under året. 

Huvudsakliga förändringar av taxan: 

ändring av laghänvisningar, 
årlig förskottsbetalning av avgift avskaffas 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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införande av efterhandsdebitering vid kontroll på nyregistrerade 
livsmedelsverksamheter från och med i januari 2023, 
införande av efterhandsdebitering vid kontroll på samtliga registrerade 
livsmedelverksamheter från och med 1 januari 2024, 
ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden (Rapid Alert System for Food and 
Feed) det vill säga ärenden som aktualiseras inom det europeiska 
larmsystemet, 
möjlig avgiftsfinansiering av handläggning av sanktioner som upprättande av 
förelägganden och förbud, 
möjlig avgiftsfinansiering av inköp under dold identitet samt 
timtaxan höjs med 88 kronor per timme för offentlig kontroll och med 124 
kronor per timme för annan offentlig verksamhet. 

Motivering 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både 
europeisk och nationell nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625 styr i stor detalj hur 
den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss del också 
hur och när avgifter får tas ut. Regleringen på EU-nivå kompletteras med 
bestämmelser på nationell nivå. 

En behörig myndighets och en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska täckas av avgifter. 
(Förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) § 4) 

Enligt samma förordning ska kontrollmyndigheten debitera avgifter för offentlig 
kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
efter det att kontrollen har utförts. Det finns dock övergångsbestämmelser som innebär 
att kraven på efterhandsdebitering kan införas succesivt. Kravet ska vara infört senast 1 
januari 2024. (Förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) § 7 samt 
övergångsbestämmelser) 

En ny riskldassningsmodell håller på art tas fram av livsmedelsverket. Den nya 
modellen ska tillämpas från 1 januari 2024. Modellen ska användas för att utifrån 
riskerna med verksamheten besluta hur ofta de ska kontrolleras. 

Ett tidigare införande (1 januari 2023) av efterhandsdebitering för samtliga 
registrerade livsmedelsverksamheter innebär att nya beslut om kontrollavgift med 
efterhandsdebitering måste tas innan årsskiftet för samtliga 310-330 
livsmedelsverksamheter. Dessa verksamheter behöver sedan omklassas igen under 
2023, inför att den nya klassningsmodellen ska tillämpas. Detta är inte resurssnålt och 
effektivt därför förordar nämnden att efterhandsdebitering införs succesivt genom att 
starta 1 januari 2023 med nyregistrerade livsmedelsverksamheter och fortsätta med 
samtliga livsmedelsverksamheter från 1 januari 2024. 

I den nya lagstiftningen, EU:s kontrollförordning 2017/625, har ett nytt begrepp 
införts, annan offentlig verksamhet. Det medför bland annat att utfärdande av 
förelägganden och andra sanlctioner, inköp under dold identitet och handläggning av så 
kallade RASFF-ärenden kan avgiftsfmansieras. 

För beräkning av timtaxan har SKRs underlag och framtagna mall använts. Nämnden 
har även i tidigare taxor använt SKRs underlag. Underlaget är nu reviderat och har 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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anpassats efter förändringarna i lagstiftningen. Nämnden har valt att följa SKRs 
underlag för att avgiftsurtaget ska göras enligt gällande lagstiftning och för att det ska 
bli jämförbart och likvärdigt med övriga kommuner i länet och landet. 

Bilaga 
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
i Orsa kommun: 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 
januari 2023, 

2. att från och med 1 januari 2023 upphäva taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11, 

3. att timtaxan ska vara 1282 kronor för offentlig kontroll och 1154 kronor för 
annan offentlig verksamhet, samt 

4. att Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
justera timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022. 

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 117 OK KS 2022/00221-3

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 
2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i 
oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen
(2021:176).

Sammanfattning av ärendet
Under 2021 har anpassningar skett i svensk lagstiftning för att uppfylla det nya 
regelverk som sedan 2019 är gällande i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. En 
förändring som träder i kraft i och med denna anpassning är att den årliga 
förskottsbetalningen avskaffas och ersätts med en efterhandsdebitering efter utförd 
kontroll. 

Med anledning av förändringen behöver miljönämndens taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen anpassas efter det nya regelverket. I 
arbetet med att ta fram en ny taxa och beräkningen av timtaxan så har nämnden utgått 
från SKR:s underlag. Modellen för att beräkna timtaxan är uppbyggd så att den totala 
årskostnaden för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet fördelas 
på antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen.

Nämnden föreslår därför att den nya taxan med efterhandsdebitering införs succesivt 
och träder i kraft den 1 januari 2023. Förslaget är att förändringen inleds den 1 januari 
nästa år med nyregistrerade livsmedelsverksamheter och att det från och med den 
1 januari 2024 omfattar samtliga. Förslaget möjliggör att nämnden inte behöver ta ett 
nytt beslut innan årsskiftet samt att verksamheterna inte behöver omklassas innan den 
nya klassningsmodellen ska tillämpas.

Nedanstående förslag till beslut skiljer sig från nämndens förslag gällande timtaxan. 
Timtaxan föreslås vara 1 282 kronor för all kontroll, även för den uppföljande och 
annan offentlig verksamhet. Mora kommunfullmäktige fastställde taxan i juni.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Protokollsutdrag för Mora Orsa miljönämnd 2022-04-20
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-08-08
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 
2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i 
oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen
(2021:176).

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 117 OK KS 2022/00221-3

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 
2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i 
oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen
(2021:176).

Sammanfattning av ärendet
Under 2021 har anpassningar skett i svensk lagstiftning för att uppfylla det nya 
regelverk som sedan 2019 är gällande i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. En 
förändring som träder i kraft i och med denna anpassning är att den årliga 
förskottsbetalningen avskaffas och ersätts med en efterhandsdebitering efter utförd 
kontroll. 

Med anledning av förändringen behöver miljönämndens taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen anpassas efter det nya regelverket. I 
arbetet med att ta fram en ny taxa och beräkningen av timtaxan så har nämnden utgått 
från SKR:s underlag. Modellen för att beräkna timtaxan är uppbyggd så att den totala 
årskostnaden för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet fördelas 
på antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen.

Nämnden föreslår därför att den nya taxan med efterhandsdebitering införs succesivt 
och träder i kraft den 1 januari 2023. Förslaget är att förändringen inleds den 1 januari 
nästa år med nyregistrerade livsmedelsverksamheter och att det från och med den 
1 januari 2024 omfattar samtliga. Förslaget möjliggör att nämnden inte behöver ta ett 
nytt beslut innan årsskiftet samt att verksamheterna inte behöver omklassas innan den 
nya klassningsmodellen ska tillämpas.

Nedanstående förslag till beslut skiljer sig från nämndens förslag gällande timtaxan. 
Timtaxan föreslås vara 1 282 kronor för all kontroll, även för den uppföljande och 
annan offentlig verksamhet. Mora kommunfullmäktige fastställde taxan i juni.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Protokollsutdrag för Mora Orsa miljönämnd 2022-04-20
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-08-08
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 
2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i 
oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen
(2021:176).

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 59 OK KS 2022/00221-3

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 
2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i 
oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen
(2021:176).

Sammanfattning av ärendet
Under 2021 har anpassningar skett i svensk lagstiftning för att uppfylla det nya 
regelverk som sedan 2019 är gällande i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. En 
förändring som träder i kraft i och med denna anpassning är att den årliga 
förskottsbetalningen avskaffas och ersätts med en efterhandsdebitering efter utförd 
kontroll. 

Med anledning av förändringen behöver miljönämndens taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen anpassas efter det nya regelverket. I 
arbetet med att ta fram en ny taxa och beräkningen av timtaxan så har nämnden utgått 
från SKR:s underlag. Modellen för att beräkna timtaxan är uppbyggd så att den totala 
årskostnaden för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet fördelas 
på antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen.

Nämnden föreslår därför att den nya taxan med efterhandsdebitering införs succesivt 
och träder i kraft den 1 januari 2023. Förslaget är att förändringen inleds den 1 januari 
nästa år med nyregistrerade livsmedelsverksamheter och att det från och med den 
1 januari 2024 omfattar samtliga. Förslaget möjliggör att nämnden inte behöver ta ett 
nytt beslut innan årsskiftet samt att verksamheterna inte behöver omklassas innan den 
nya klassningsmodellen ska tillämpas.

Nedanstående förslag till beslut skiljer sig från nämndens förslag gällande timtaxan. 
Timtaxan föreslås vara 1 282 kronor för all kontroll, även för den uppföljande och 
annan offentlig verksamhet. Mora kommunfullmäktige fastställde taxan i juni.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag för Mora Orsa miljönämnd 2022-04-20
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-08-08
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 
2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i 
oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen
(2021:176).

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Camilla Staberg
Kommunstyrelsen

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter
        
Sammanfattning av ärendet
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter. Nämnden saknar idag en taxa inom området och enligt 
lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ta ut en avgift för kontrollen. Föreskrifter för 
beräkningen av avgifterna för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
animaliska biprodukter, kan meddelas med stöd av lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter 28 §.

För att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden som träder i kraft den 1 januari 
2023, ska kunna bedriva den kontroll som nämnden har ansvar för ska kontrollen 
finansieras med avgifter. 

I förslaget till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av foder och 
animaliska biprodukter, föreslås avgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid och debiteras i efterhand.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Mora Orsa miljönämnd 2022-04-20
Förslag till taxebestämmelser offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter

Förslag till beslut
Miljönämnden föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Sändlista
Mora Orsa miljönämnd

Anna-Karin Göthe
Ställföreträdande kommunchef
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§ 14 Dnr: 2022-490-A02 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter, Orsa kommun 

Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun: 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 
att gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter. Enligt lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ta ut en avgift 
för kontrollen. Nämnden saknar idag en taxa inom området. 

Avgiften ska tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid och debiteras i 
efterhand. 

Motivering 
För att blivande Miljö- och byggnadsnämnd ska kunna bedriva den kontroll som 
nämnden har ansvar för ska kontrollen finansieras med avgifter. 

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet av animaliska biprodukter. (28 § lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter) 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av animaliska biprodukter 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige i 
Orsa kommun: 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 
att gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa kommun 

Beslut 

Bilaga 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av foder 
och animaliska biprodukter 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Mora och Orsa kommuners kostnader för 

offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 

kompletteras av lagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid 

offentlig kontroll i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat.  

2. Handläggning som beror på överklagande av beslut. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 

Miljö-och byggnadsnämnden. 

Timtaxa och handläggningstid 
5 § Gällande timtaxa enligt denna taxa är den senaste fastställda timtaxan enligt 

taxa för kontroll av annan offentlig verksamhet inom livsmedelslagstiftningen 

område. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 

ärende (timavgift). 

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för 

varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

Nedsättning av avgift 
6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 

enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Betalning av avgift 
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Mora och Orsa 

kommuner genom Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning skall ske inom tid 

som anges i beslutet om avgift eller i faktura 

Verkställighetsfrågor m.m. 
8 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får 

förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

 

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas 

kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. 

 
   

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.
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§ 118 OK KS 2022/00222-2

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Sammanfattning av ärendet
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter. Nämnden saknar idag en taxa inom området och enligt 
lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ta ut en avgift för kontrollen. Föreskrifter för 
beräkningen av avgifterna för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
animaliska biprodukter, kan meddelas med stöd av lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter 28 §.

För att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden som träder i kraft den 1 januari 
2023, ska kunna bedriva den kontroll som nämnden har ansvar för ska kontrollen 
finansieras med avgifter. 

I förslaget till taxa föreslås avgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid och debiteras i efterhand.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Protokollsutdrag Mora Orsa miljönämnd 2022-04-20
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-30
Förslag till taxebestämmelser offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 118 OK KS 2022/00222-2

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Sammanfattning av ärendet
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter. Nämnden saknar idag en taxa inom området och enligt 
lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ta ut en avgift för kontrollen. Föreskrifter för 
beräkningen av avgifterna för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
animaliska biprodukter, kan meddelas med stöd av lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter 28 §.

För att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden som träder i kraft den 1 januari 
2023, ska kunna bedriva den kontroll som nämnden har ansvar för ska kontrollen 
finansieras med avgifter. 

I förslaget till taxa föreslås avgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid och debiteras i efterhand.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Protokollsutdrag Mora Orsa miljönämnd 2022-04-20
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-30
Förslag till taxebestämmelser offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 60 OK KS 2022/00222-2

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Sammanfattning av ärendet
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter. Nämnden saknar idag en taxa inom området och enligt 
lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ta ut en avgift för kontrollen. Föreskrifter för 
beräkningen av avgifterna för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
animaliska biprodukter, kan meddelas med stöd av lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter 28 §.

För att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden som träder i kraft den 1 januari 
2023, ska kunna bedriva den kontroll som nämnden har ansvar för ska kontrollen 
finansieras med avgifter. 

I förslaget till taxa föreslås avgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid och debiteras i efterhand.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Mora Orsa miljönämnd 2022-04-20
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-09-30
Förslag till taxebestämmelser offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter

Förslag till beslut
Miljönämnden föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling

Carolina Sandvik

Kommunstyrelsen

Regler och taxor vid kopiering och utlämnade av allmänna 
handlingar.
        
Sammanfattning av ärendet
Enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) har allmänheten rätt att ta 

del av allmänna handlingar samt rätt att få en avskrift eller kopia av handlingarna. 

Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap 5–6 §§ får en kommun ta ut avgifter för 

tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En förutsättning är att 

kommunfullmäktige har fattat ett beslut.

Statliga myndigheter ska följa avgiftsförordningen (1992:191) medan kommunerna 

självständigt får besluta vilken avgift som ska tas ut. Många kommuner väljer 

emellertid att utgå ifrån avgiftsförordningens taxor när de fastställer avgifter för 

kopiering och utlämnande av allmänna handlingar. Idag gäller ”Avgifter för kopiering” 

antagen av kommunfullmäktig 2003 (Dnr 2003000170–044) och reviderad 2004 samt 

2008. Samt ”Avgift för kopiering av allmän handling” tagen av kommunfullmäktige 

2005.

Översyn av avgiftstaxan avseende kopiering samt utlämnade av allmänna handlingar 

har genomförts. I och med detta har revidering av dokumenten som reglerar avgifterna, 

sammansatts till ett dokument och detta reglerar utbud av handlingstyper samt dess 

prissättning. De nya taxorna föreslås gälla från 1 januari 2023.

Förändringar har gjorts när det gäller:

Avgift för kopiering av allmänna handlingar

Omfattningen av antal sidor som är avgiftsfri har minskat från 40 sidor till 9 sidor, 

därefter är kostnad 50 kr som tidigare. Varje sida därutöver 2 kr/sida (tidigare 2 

kr/kopia). Kopiering färg OH, limning med plastpärm och spiralbindning har tagits 

bort.

Ny service som tillkommit är inskanning av pappershandlingar samt digitala handlingar 

som konverteras och sammanställs bifogat till e-post. Avskrift eller bestyrkt avskrift. 

Kopia av videobandsupptagning, kopia av ljudbandsupptagning samt utskrift av 

ljudbandsupptagning.

När beställning skickas per post tas ersättning ut för portokostnad, försändelsens vikt 

har höjts till 50 gram (tidigare 20 gram).
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Avgifter för kopiering

A4 svartvitt 3 kr/sida oavsett hur många sidor man kopierar (tidigare har en kopia 

fr.o.m. sida 51 kostat 2 kr, sid 1–50 har kostat 3 kr/kopia tidigare) 

Föreningar betalar samma avgift som andra (tidigare 50 öre/kopia)

A4 färg 6 kr/sida (tidigare 5 kr/kopia).

A3 färg 10 kr/sida (tidigare 10 kr/kopia) och svartvitt 5kr/sida, (tidigare 4 kr/kopia)

Beslutsunderlag
Förslag till regler för taxor vid kopiering och utlämnande av allmänna handlingar 2023
Avgifter för kopiering och utlämnade av allmän handling 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering och 
utlämnande av allmänna handlingar att gälla från och med den 1 januari 2023.

2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 2022 (dnr 
2003000170–044). 

Sändlista
Gemensamt stöd och medborgarservice

Henrik Göthberg
Chef verksamhetsområde service och utveckling
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är regler
Regler är en detaljerad samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. De
koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. Riktlinjen tar typiskt sikte på att skapa en gemensam
norm för ett önskat beteende medan regler mer sätter gränser och förbjuder vissa beteenden. Riktlinjen kan tillämpas
med lokala variationer medan regler drar en absolut gräns för våra handlingar. När reglerna är
övergripande beslutas de av kommunfullmäktige medan regler som berör den verksamheten beslutas av verksamheten
själv. Om reglerna innehåller taxor och avgifter ska det framgå av dokumenttiteln, till exempel Regler och taxor.

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, ”måste” och ”får
inte”.

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum för beslut:
Dokumentet gäller för:  Orsa kommun
För revidering ansvarar: Gemensamt stöd och medborgarservice
Datum för revidering:
Diarienummer: OK KS 2022/00023-1, 022
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1.Allmänt
Orsa kommun har enligt tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap 16§ rätt att ta ut avgift för kopia, utskrift
eller avskrift av allmän handling. Orsa kommun har utformat nedanstående avgifter med vägledning av
avgiftsförordningen (1992:191). När det gäller tjänst som tillhandahålls som att ge möjlighet att
självständigt av privat karaktär kunna kopiera och göra utskrifter får kommunen ta ut avgift med ledning
av kommunallagen (2017:725).

Den som gjort begäran om utlämnande av allmän handling ska upplysas om att en avgift kommer tas ut.
En inbetalningsavi lämnas eller skickas till mottagaren vid utlämnandet.

1.1 Tryckfrihetsförordning
I tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap
4 §  En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 §är att anse som
inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Lag (2018:1801).

15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och
utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller
uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring.
Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska
den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder.
Detsamma gäller en upptagning som avses i 3 §, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan ta del av
upptagningen hos en närbelägen myndighet. Lag (2018:1801).

16 § Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift
eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i
större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i
annan form än utskrift. En myndighet är inte heller skyldig att framställa en kopia av en karta, ritning
eller bild eller av en upptagning som avses i 3 §och som inte är en upptagning för automatiserad
behandling, om det skulle innebära svårigheter och handlingen kan tillhandahållas på stället.

En begäran att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Lag
(2018:1801).

1.2 Avgiftsförordning
I avgiftsförordning (1992:191)
15 § En myndighet ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 16-22 §§ för att den efter särskild begäran
lämnar ut

1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.

När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för att sända den begärda
handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning (2018:1544).
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16 §  Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar
och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2.

Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl.

17 §  Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt
15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band. Förordning (2011:216).

18 §  Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av
handlingar som getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för
framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.
Förordning (2011:216).

19 §  Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra
beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.

20 §  När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass
i denna förordning gäller följande belopp:
Avgiftsklass Avgift kronor
A 225
B 450
C 1 000
Förordning (2019:699).

1.3 Kommunallag
I kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5-6 §

5 § Rätt att ta ut avgifter
Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster
eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag
eller annan författning. Lag (2019:835).

6§ Självkostnadsprincipen
6 §  Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster
eller nyttigheter som de tillhandahåller. Lag (2019:835).

2.  Kopiering av allmänna handlingar
Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
Kontaktcenter, 0250-55 21 00, orsa.kommun@orsa.se är behjälpliga vid utlämnande av allmän handling.
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Kommunen har inte någon skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektroniskt format, men kan
om detta är lämpligt tillgodose sådana önskemål. Utlämnandet sker då via e-post. Om möjligt ta del av
handlingarna på plats utan kostnad. TF 2 kap 15 §.

2.1 Taxa för kopior av allmänna handlingar
Typ av handling Omfattning Kostnad
Kopia och utskrift på papper A4 Upp till 9 sidor Ingen avgift

10 sidor 50 kr
För varje sida därutöver 2 kr/sida

Pappershandlingar som scannas Ingen avgift

Digitala handlingar: Konvertering,
sammanställning och bifogande till e-post
av filer*

Upp till en kvart Ingen avgift

Per påbörjad kvart därefter 125 kr
Avskrift eller bestyrkt avskrift Per påbörjad kvart 125 kr

Kopia av videobandsupptagning Per band 600 kr
Kopia av ljudbandsupptagning Per band 120 kr

Utskrift av ljudbandsupptagning Per påbörjad kvart 125 kr

*Allmänna handlingar som finns förvarade elektroniskt och skickas per e-post grundar sig avgiften på
den tid det tar att sammanställa och skicka beställningen. Tiden det tar för att leta fram filerna i systemet
och spara ner dem i en mapp samt sekretessprövning ingår  inte  i tiden för avgiftsuttaget.

Porto
När beställning skickas per post tas ersättning ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 50
gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad.

2.2 Förskottsbetala för kopior av allmänna handlingar
6 kap Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 a §  Av 2 kap. 16 § första stycket
tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en
fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften
eller kopian lämnas ut.  Lag (2020:961).

2.3 Tillämpning av taxan
Denna taxa gäller för kopiering och utskrifter i pappersformat och i elektroniskt format.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Orsa kommun med tillhörande förvaltningar är myndigheter
som ska ta ut avgifter enligt bestämmelserna i taxan.

Avgiften kommer den myndighet/verksamhet till del som har lämnat ut handlingen.
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2.4 Undantag från taxan
Avgift tas inte ut när följande organ eller personer begär ut allmänna handlingar:

-kommunens egna verksamheter (nämnder och förvaltningar)
-förtroendevalda för att fullgöra sina uppdrag
-kommunala bolag
-kommunalförbund
-lokala personalföreträdare
-andra kommuner
-regionen
-statliga myndigheter
-representanter från massmedia
-enskild person begär ut registerutdrag över personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
(EU/2016/679)

Avgift tas aldrig ut när initiativet till utlämnande kommer från Orsa kommun.

Om det finns särskilda skäl får myndigheten besluta om undantag från taxan i enskilda fall.

3. Kopiering, utskrift och scanning
Allmänheten har möjlighet att kopiera, skriva ut på biblioteket. Personal hjälper till med scanning.
För kopior och utskrifter tar vi ut en avgift. Att få scannat till sin e-post kostar inget.

Kommunen hanterar aldrig privata USB-minnen p g a säkerhetsrisk.

3.1 Taxa vid kopiering och utskrift av privat karaktär för allmänheten
Storlek Svartvitt Färg
A4 3 kr/sida 6 kr/sida

A3 5 kr/sida 10 kr/sida
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Orsa kommuns taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Typ av handling Omfattning Kostnad
Kopia och utskrift på papper A4 Upp till 9 sidor Ingen avgift

10 sidor 50 kr

För varje sida därutöver 2 kr/sida

Föreningar - kopia och utskrift på papper A4 50 öre/sida

Pappershandlingar som scannas Ingen avgift

Digitala handlingar: Konvertering,
sammanställning och bifogande till e-post
av filer*

Upp till en kvart Ingen avgift

Per påbörjad kvart därefter 125 kr
Avskrift eller bestyrkt avskrift Per påbörjad kvart 125 kr
Kopia av videobandsupptagning Per band 600 kr

Kopia av ljudbandsupptagning Per band 120 kr
Utskrift av ljudbandsupptagning Per påbörjad kvart 125 kr

*Allmänna handlingar som finns förvarade elektroniskt och skickas per e-post grundar sig avgiften på
den tid det tar att sammanställa och skicka beställningen. Tiden det tar för att leta fram filerna i systemet
och spara ner dem i en mapp samt sekretessprövning ingår  inte  i tiden för avgiftsuttaget.

Porto
När beställning skickas per post tas ersättning ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 50
gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 121 OK KS 2022/00023-2

Regler och taxor vid kopiering och utlämnade av allmänna 
handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering och 
utlämnande av allmänna handlingar med ändringen att föreningar betalar 
50 öre/sida vid kopiering. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 2022 
(dnr 2003000170–044). 

Sammanfattning av ärendet
Enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) har allmänheten rätt att ta 
del av allmänna handlingar samt rätt att få en avskrift eller kopia av handlingarna. 
Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap 5–6 §§ får en kommun ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En förutsättning är att 
kommunfullmäktige har fattat ett beslut.

Verksamheten har gjort en översyn av regler och taxor vid kopiering och utlämnande av 
allmänna handlingar. När det gäller kopiering vid begäran om allmän handling så har 
antalet sidor som är avgiftsfria minskat från 40 sidor till 9 sidor, därefter är kostnaden 
50 kr som tidigare. Priserna för kopiering, tex av privatpersoners egna handlingar, har 
höjts. Förslaget är också att föreningar betalar samma avgift som andra. Tidigare har 
de betalat 50 öre/sida jämfört med 2 – 3 kr/sida.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-09-30
Förslag till regler för taxor vid kopiering och utlämnande av allmänna handlingar 2023
Avgifter för kopiering och utlämnade av allmän handling 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering och 
utlämnande av allmänna handlingar med ändringen att föreningar betalar 
50 öre/sida vid kopiering. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 2022 
(dnr 2003000170–044). 

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 121 OK KS 2022/00023-2

Regler och taxor vid kopiering och utlämnade av allmänna 
handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering och 
utlämnande av allmänna handlingar med ändringen att föreningar betalar 
50 öre/sida vid kopiering. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 2022 
(dnr 2003000170–044). 

Sammanfattning av ärendet
Enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) har allmänheten rätt att ta 
del av allmänna handlingar samt rätt att få en avskrift eller kopia av handlingarna. 
Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap 5–6 §§ får en kommun ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En förutsättning är att 
kommunfullmäktige har fattat ett beslut.

Verksamheten har gjort en översyn av regler och taxor vid kopiering och utlämnande av 
allmänna handlingar. När det gäller kopiering vid begäran om allmän handling så har 
antalet sidor som är avgiftsfria minskat från 40 sidor till 9 sidor, därefter är kostnaden 
50 kr som tidigare. Priserna för kopiering, tex av privatpersoners egna handlingar, har 
höjts. Förslaget är också att föreningar betalar samma avgift som andra. Tidigare har 
de betalat 50 öre/sida jämfört med 2 – 3 kr/sida.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-09-30
Förslag till regler för taxor vid kopiering och utlämnande av allmänna handlingar 2023
Avgifter för kopiering och utlämnade av allmän handling 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering och 
utlämnande av allmänna handlingar med ändringen att föreningar betalar 
50 öre/sida vid kopiering. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 2022 
(dnr 2003000170–044). 

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 OK KS 2022/00023-2

Regler och taxor vid kopiering och utlämnade av allmänna 
handlingar
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering och 
utlämnande av allmänna handlingar med ändringen att föreningar betalar 
50 öre/sida vid kopiering. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 2022 
(dnr 2003000170–044). 

Sammanfattning av ärendet
Enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (1949:105) har allmänheten rätt att ta 
del av allmänna handlingar samt rätt att få en avskrift eller kopia av handlingarna. 
Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap 5–6 §§ får en kommun ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En förutsättning är att 
kommunfullmäktige har fattat ett beslut.

Verksamheten har gjort en översyn av regler och taxor vid kopiering och utlämnande av 
allmänna handlingar. När det gäller kopiering vid begäran om allmän handling så har 
antalet sidor som är avgiftsfria minskat från 40 sidor till 9 sidor, därefter är kostnaden 
50 kr som tidigare. Priserna för kopiering, tex av privatpersoners egna handlingar, har 
höjts. Förslaget är också att föreningar betalar samma avgift som andra. Tidigare har 
de betalat 50 öre/sida jämfört med 2 – 3 kr/sida.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-09-30
Förslag till regler för taxor vid kopiering och utlämnande av allmänna handlingar 2023
Avgifter för kopiering och utlämnade av allmän handling 2008

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering och 
utlämnande av allmänna handlingar att gälla från och med den 1 januari 2023.

2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 2022 (dnr 
2003000170–044). 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att föreningarna ska betala samma avgift för kopiering som tidigare, 
dvs. 50 öre/sida, och yrkar i övrigt bifall till tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer tjänsteförslaget mot sitt eget yrkande och finner att utskottet 
bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling

Linda Björck-Jansson

Kommunstyrelsen

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll        
        
Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna omfattar sedan 2019-01-01 kommunerna Mora, Leksand, 
Vansbro, Orsa och Älvdalen. Sotningsväsendet inom kommunerna har skillnader som 
sotningsutredningen som gjordes under 2020 påvisade. Dessa skillnader behöver 
likriktas.

3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anger att en kommun skall 
meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. Föreskriftsrätten är 
kopplad till normgivningskompetens vilket inte kan delegeras till ett 
kommunalförbund eftersom ett sådant i lagens mening inte är en kommun. BRAND 
ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om skydd mot olyckor inom 
medlemskommunerna och direktionen för BRAND bör därför föreslå till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att föreskriva om nya frister för 
sotning och föreskriva om avgifter för sotning och brandskyddskontroll. 

De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har sin grund i 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer från 2014. 
En viss utveckling av arbetssätt samt utformning av eldstäder och imkanaler har skett 
sedan dess samtidigt som vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister 
saknar dessutom viktiga undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. I tillägg bör 
kravställning utifrån bebyggelsemiljö möjliggöras vilket inte har varit möjligt tidigare.

BRAND genomför för närvarande ett omfattande arbete för att likrikta 
sotningsverksamheten inom förbundet och medlemskommunerna. Detta för att råda 
bot på de oklarheter som funnits sedan förbundet bildades och därigenom tydliggöra 
gentemot medlemskommunerna, förbundet, sotningsentreprenörer och 
kommuninvånare hur sotningsverksamheten är ordnad inom förbundet. I samband 
med arbetet kommer också upphandling av sotningsleverantörer ske. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter och 
allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). I 
dessa finns förslag på hur frister kan sättas för olika typer av eldstäder och imkanaler. 
Dessa rekommendationer är inte tvingande men bör i utgångspunkt nyttjas för att 
skapa likhet mellan kommuner. I nedan angivna förslag har denna rekommendation 
följts i tillämpliga delar.

Beslutsunderlag
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Orsa kommun.
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, föreskrifter 
och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna och taxorna bör träda i 
kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
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brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är 
möjligt.

Sändlista
Brandkåren Norra Dalarna

Marie Ehlin
Kommunchef
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Orsa kommun föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll enligt Lag 
om skydd mot olyckor.

Beslutade den ________

Med stöd av 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver Brandkåren Norra Dalarnas medlemskommuner 
Orsa kommun följande.

Allmänna råd: I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa allmänna råd är markerade 
med kursiv text och mot grå bakgrund.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om avgift för sotning och brandskyddskontroll i Orsa kommun 
enligt 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Anläggning Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt 
imkanaler och de övriga byggnadsdelar som ska kontrolleras enligt MSBFS 2014:6.

Avisering Information till fastighetsägare, eller i undantagsfall till nyttjanderättshavare, om 
kommande förrättning av sotning eller brandskyddskontroll. Avisering är i utgångspunkt 
skriftlig via ordinarie postgång, men kan i vissa fall ske skriftligt eller muntligt på plats 
eller muntligt via telefon om omständigheterna medger detta. 

Muntlig avisering ska undvikas så långt det är möjligt. Avisering ska ske i så god tid att 
den enskilde kan tillvarata sina rättigheter och skyldigheter. Den i kommunen gällande 
arbetsordningen för sotning och brandskyddskontroll ställer upp särskilda regler för 
aviseringsprocessen.

Förrättning Samlingsbegrepp för utförande av lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll på plats 
vid berörd anläggning med alla därtill hörande arbetsmoment. En förrättning kan 
omfatta flera anläggningar vid samma tillfälle och är därför framför allt relaterat till den 
period som sotningsväsendet kommer i kontakt med fastighetsägaren eller dennes 
hus/byggnad.

Imkanal Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll.

Kakelugn Lokaleldstad som till sin konstruktion har långa inbyggda rökkanaler/konvektionskanaler 
för att skapa ett så effektivt nyttjande av bränslet som möjligt, och därmed fordrar 
längre tid för rengöring. 

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus/byggnad, alternativt är till för matlagning. 
Exempel på lokaleldstäder är braskamin, köksspis och öppen spis.

Ordinarie tur Som ordinarie tur räknas arbeten inom de delområden som ligger till grund för 
framräkning av framkörningstider som nyttjas i 19 §.

Permanentbostad Bostad som nyttjas för stadigvarande bruk. I utgångspunkt avses den bostad där den 
boende är folkbokförd, men med hänsyn till arbetsområdets praktiska natur så är kan 
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också andra bostäder än på folkbokföringsadressen betraktas som permanentbostad 
enligt 27 §. 

Småhus En- eller tvåbostadshus uppfört som friliggande eller sammanbyggt hus (Par-, rad- eller 
kedjehus) som används som permanentbostad eller fritidsbostad.

Värmepanna Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor enligt MSBFS 2014:6. En eldstad som till 
sin funktion och konstruktion är avsedd att värma upp hela eller större delen av ett 
hus/byggnad.

3 § Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner i denna lag, tillämpas dessa även för 
kommunalförbund.

Uttagande av avgift

4 § För sotning och brandskyddskontroll samt relaterade tjänster som sker på kommunens uppdrag eller av 
kommunen, ska avgifter tas ut enligt denna författning. Avgifter utöver de som beskrivs i denna författning 
får ej tas ut i samband med utförande av det kommunala uppdraget.

Vid utförande av sotning, brandskyddskontroll eller relaterade tjänster på kommunens uppdrag som inte 
passar in på någon beskrivning i denna författning ska i stället den beskrivning med påföljande kostnad väljas 
som överensstämmer bäst med det utförda arbetet. Användande av denna möjlighet ska ske restriktivt och 
samråd ska ske med kommunen i varje enskilt sådant fall.

5 § Vid debitering av avgifter enligt denna författning ska kostnader specificeras till aktuell paragraf och punkt 
alternativt till aktuell kostnadspost enligt taxa. Kostnader som är tidsbaserade ska i tillägg redovisas avseende 
tidsåtgång och personantal.  

Där uttagande av avgift enligt denna författning är förenat med krav på åtgärd, information eller annat 
ingripande ska detta redovisas till fakturamottagare såvida det inte är uppenbart obehövligt.

Vid uttagande av avgifter bör fakturamottagare få god insyn i insyn i kravbilden vid debitering av sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster och får därmed bättre förutsättningar att lämna relevanta synpunkter på utförandet av tjänsterna. 

Med ”uppenbart obehövligt” avses sådant arbete som traditionellt förknippas med sotning och brandskyddskontroll där det är 
troligt att kommuninnevånare redan har nödvändiga kunskaper. I utgångspunkt bör alla avgifter som inte är grund- eller 
utförandeavgifter förses med lämplig förklaring.

6 § Avgifter enligt denna författning ska vid fakturering avrundas till närmaste hel krona.

7 § Brandskyddskontroll ska betraktas som myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag (1994:200) avseende 
18–19§§ och 22 § i denna författning, samt avseende åtgärder som vidtas till följd av brandskyddskontroll enligt 
23–26§§ i denna författning.

Vid uttagande av avgifter enligt denna författning tillkommer mervärdesskatt samt eventuell påminnelseavgift enligt gällande lag. 

8 § Avgifter enligt denna författning ska debiteras fastighetsägare såvida inte särskilda skäl finns att i stället 
debitera nyttjanderättshavare.
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9 § Avgifter enligt denna författning ska betalas senast angiven förfallodag, annars ska dröjsmålsränta utgå enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Dröjsmålsräntan består av gällande referensränta 
plus 8%.

10 § Avgift får ej tas ut för arbete enligt denna författning om det aktuella arbetet är en rättelse till följd av 
reklamation av tidigare utfört arbete eller konsekvenser av tidigare utfört arbete. 

Om det kan påvisas att reklamationen är felaktig och att arbetet utförts enligt god branschpraxis eller att 
reklamationen beror på omständigheter utanför sotningsväsendets kontroll ska avgift som för ordinarie 
förrättning debiteras. 

För att möjliggöra bevisning av brister ska rättelse, och samtidigt kontroll av reklamerat arbete, utföras innan anläggningen har 
hunnit nyttjas så pass mycket att indikatorer har försvunnit, som mest 4 veckor.

11 § Om betalningsansvar för avgift enligt denna författning bestrids, och sotningsväsendet befarar att de inte 
kommer nå framgång i ärendet, så ska bestridandet tillsammans med annan nödvändig dokumentation 
tillhandahållas åt berörd kommun för prövning.

Om det vid prövningen framkommer att betalningsansvaret var korrekt i sin helhet så ska kommunen 
ombesörja rättslig prövning i syfte att få till stånd ett erläggande av avgift. I annat fall förklaras 
betalningskravet som ogiltigt. Det tvistiga beloppet tillfaller kommunen som kompensation för hantering av 
tvisten.

Avgiftsmodell

12 § Avgifter enligt denna författning utgår från en fastställd timavgift för sotning respektive brandskyddskontroll. 
Timavgift presenteras också i form av minutavgift för att underlätta sotningsväsendets debitering.

Avgifter enligt denna författning utgår från arbete som utförs av en person. Då flera personer är nödvändigt 
för arbetets utförande eller för att flera kompetenser behövs för förrättningen ska motsvarande antal avgifter 
tas ut.

13 § Specificerade avgifter för sotning (rengöring) respektive brandskyddskontroll delas in i grundavgift, 
utförandeavgift och vid behov tillkommande avgift enligt 18–26 §§. Utöver detta tillkommer en administrativ 
avgift enligt 15–17 §§.

Avgifter enligt 18–26 §§ är tidsbaserade eller fasta beroende på arbetsmoment och vilken typ av 
byggnad/anläggning arbetet avser. 

Fasta avgifter utgår från en statistisk eller beräknad genomsnittlig tidsåtgång för att underlätta debitering. 
Om faktisk förrättningstid avviker mot den statistiska eller beräknade ska ändå den statistiska/beräknade gälla 
såvida inte särskilda skäl finns enligt 23–26 §§.

14 § För varje avgiftsår ska de i denna författning antagna timavgifterna ändras med aktuell procentsats enligt 
sotningsindex som fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med 
Skorstensfejarmästarnas riksförbund (SSR). 
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Avgiftsårets start och därmed också ändringen av taxa enligt första stycket inträffar vid det månadsskifte med 
indexvärde som kommer närmast efter att nytt sotningsindex presenteras.

Administrativ avgift

15 § Avgift ska tas ut för att täcka kommunalförbundets kostnader för nödvändig administration, kontroll, 
uppföljning och förvaltning samt utveckling av sotningsväsendet enligt 17 §. 

Administrativ avgift uppgår till 3% av timavgift för sotning och tas ut för varje utförandeavgift som debiteras 
enligt 20–22 §§, i samband med förrättning av sotning och brandskyddskontroll.

16 § Administrativ avgift som tas ut med stöd av 15 § under ett halvår av ett kalenderår ska vara kommunen 
tillhanda senast 40 dagar efter övergången till nästkommande halvår. 

17 § Uttagande av administrativ avgift utgår från självkostnadsprincipen och ska därmed täcka de kostnader som 
uppstår i samband med hantering av sotningsväsendet och sotningsärenden som inte är belagda med andra 
avgifter enligt denna författning.

Exempel på tillåtna användningsområden för den administrativa avgiften är lönekostnader för kontroll och uppföljning av privata 
utförare inom sotningsväsendet, central förvaltning av sotningsväsendet, kompetensutveckling av personal inom området. 

Grundavgift

18 § Grundavgift ska tas ut per hus/byggnad samt lägenhet enligt 19 §. Grundavgiften omfattar samtliga 
anläggningar i aktuellt hus/byggnad/lägenhet. I grundavgiften ingår arbete som utförs för planering, avisering, 
transport och fakturering. 

Om sotning och brandskyddskontroll genomförs samplanerat (vid samma förrättningstillfälle) ska grundavgift 
både för sotning och för brandskyddskontroll debiteras enligt 19 §.

19 § Grundavgift för sotning baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan. 

1. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid sotning
a 11,9 minuter för permanentbostad (motsvarande 19,8 % av aktuell timavgift)
b 21,9 minuter för fritidsbostad (motsvarande 36,5% av aktuell timavgift)

2. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid sotning är 16,9 minuter (motsvarande 28,1% av aktuell 
timavgift).

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där eldstad finns. 
Tiden som denna avgift baseras på är 6 minuter (motsvarande 10% av aktuell timavgift).
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Grundavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan. 

3. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid brandskyddskontroll
c 11,9 minuter för permanentbostad (motsvarande 19,8% av aktuell timavgift)
d 21,9 minuter för fritidsbostad (motsvarande 36,5% av aktuell timavgift)

4. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid sotning och brandskyddskontroll är 16,9 minuter 
(motsvarande 28,1% av aktuell timavgift).

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där eldstad finns. 
Tiden som denna avgift baseras på är 6 minuter (motsvarande 10% av aktuell timavgift).
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Utförandeavgift

20 § Utförandeavgift ska tas ut för enskilda anläggningar eller för anläggningar i samma byggnad (tidsbaserad 
kostnad) enligt 21–22 §§. I utförandeavgiften ingår förbrukningsmateriel, arbetsredskap och arbete som 
utförs på plats och som är att betrakta som normala åtgärder och kostnader.

Utförandeavgift för brandskyddskontroll omfattar endast den grundläggande okulära kontrollen av 
anläggningen med därtill hörande arbetsmoment samt brandskyddsinformation.

21 § Utförandeavgift för sotning baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan. 

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid sotning 
a 32,5 minuter för en värmepanna (motsvarande 54,17% av timavgift).
b 22,5 minuter för en lokaleldstad (motsvarande 37,5% av timavgift).
c 30 minuter för en kakelugn (motsvarande 50% av timavgift).

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid sotning
a För imkanaler är utförandeavgiften tidsbaserad och uppgår till 75% av timavgift samt debiteras 

med denna summa per påbörjad halvtimme.
b För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften tidsbaserad och uppgår till 50% 

av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme.

22 § Utförandeavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan.  

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid brandskyddskontroll 
a 45 minuter för första anläggning i småhus (motsvarande 75,0% av timavgift). 

b 20 minuter för tillkommande anläggning i småhus (motsvande 33,3% av timavgift). 

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid brandskyddskontroll
a För imkanaler är utförandeavgiften för brandskyddskontroll tidsbaserad och uppgår till 50% av 

timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme.

b För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften för brandskyddskontroll 
tidsbaserad och uppgår till 50% av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
halvtimme.

Om brister eller misstanke om brister vid brandskyddskontroll enligt 22 § (okulär besiktning) uppdagas och förrättningen fortsätter 
med fördjupad brandskyddskontroll ska avgift för detta tas ut enligt 26 §10. 
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Tillkommande avgifter

23 § Om planerad och aviserad förrättning inte kan genomföras till följd av att aktuellt hus/byggnad är låst eller 
liknande eller att ingen efter anmodan har öppnat, ska avgift för utebliven förrättning, s.k. bomkörning, tas 
ut. Avgift enligt denna paragraf ska även tas ut om anläggning eller del av anläggning i hus/byggnad på annat 
sätt är eller blir otillgänglig vid förrättningstillfället till följd av framkomlighetssvårigheter, hinder, farlig eller 
hotfull miljö, brister i byggnadens konstruktion, och liknande och detta ej går att undanröja, åtgärda eller på 
annat sätt hantera enligt 26 § punkt 1–6. 

1. För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuell timavgift och ersätter utförandeavgift men 
tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje berörd anläggning. Kontaktförsök ska göras 
direkt eller via telefon, och om detta inte går ska meddelande om utebliven förrättning lämnas vid 
huset. 

2. För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av aktuell timavgift samt debiteras med 
denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter utförandeavgift men tillkommer utöver 
grundavgiften. Kontaktförsök ska göras direkt eller via telefon, och om detta inte går ska förrättande 
skorstensfejare eller skorstensfejartekniker vänta vid förrättningsplatsen i 30 minuter och därefter 
lämna meddelande om utebliven förrättning. Om förrättningen var planerad till obekväm arbetstid ska 
avgift enligt 23–24§§ tillkomma vid debitering.

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller liknande så att 
fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma till rätta med eventuella problem 
som legat till grund för utebliven eller avbruten förrättning.

Om det vid brandskyddskontroll inte är möjligt att genomföra samtliga åtgärder, och de kvarvarande 
åtgärderna är i mycket begränsad omfattning, står det brandskyddskontrollant fritt att antingen betrakta 
förrättningen som utebliven enligt denna paragraf eller möjlig att fullfölja. Om förrättningen i en sådan 
situation betraktas som möjlig att fullfölja så ska grundavgift och utförandeavgift tas ut enligt 19 § och 22 §. 
För åtgärd av de kvarvarande arbetena vid annan tidpunkt ska endast grundavgift enligt 19 § tas ut.

Om tillträde erhålls efter viss väntetid eller efter kontaktförsök bör skorstensfejare eller skorstensfejartekniker överväga om 
förrättningen samt kommande förrättningar går att genomföra med tillräckligt gott resultat trots försening. Om förrättning kan 
genomföras får ej avgift tas ut för utebliven förrättning.

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör detta föranleda att nödvändiga beslut om åtgärd tas eller att relevant 
information översänds till beslutande myndighet för åtgärd. 

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör det även övervägas huruvida beslut om föreläggande eller förbud är lämpligt för 
att komma till rätta med hindret. Om nödvändiga beslut inte kan tas av den som avbryter eller ställer in förrättningen bör relevant 
information och dokumentation delges personal eller myndighet med rätt att fatta sådana beslut. Kommunikation och 
dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning. 

24 § Avgifter ska tas ut i följande fall då fastighetsägare har lämnat önskemål om anpassning av förrättningen eller 
förrättningstillfälle på ett sådant sätt att det skapar merkostnader vid planering eller förrättning.
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1. Om planerad och aviserad förrättning om- eller avbokas av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 
senare än klockan 12:00, 2 arbetsdagar före förrättningsdagen, ska omplaneringsavgift tas ut. 
a För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuell timavgift och ersätter utförandeavgift men 

tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje berörd anläggning. 
b För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av timavgift samt debiteras med 

denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter utförandeavgift men tillkommer 
utöver grundavgiften. Om förrättningen var planerad till obekväm arbetstid ska avgift enligt 24§ 
tillkomma vid debitering. 

Om ombokning sker med kort framförhållning av fastighetsägare eller sotningsväsende, till följd av 
händelser som ej rimligen kunnat förutses, ska avgift för ombokning ej tas ut.

Om ombokning kan ske enkelt och utan negativa konsekvenser för båda parter så bör inte avgift för omplanering tas ut. Ett 
exempel på detta är digitala ombokningssystem där fastighetsägare själv väljer bland tillgängliga tider och då ombokning 
sker i god tid före förrättning.

Som händelser där behov för avbokning rimligen inte kunnat förutses räknas exempelvis smittsam sjukdom, akut 
sjukhusbesök och liknande för berörd fastighetsägare eller sotningsväsende.

2. Om förrättning måste utföras på hus/byggnad som är utom ordinarie tur på grund av fastighetsägares 
särskilda önskemål, ombokning, tidigare hinder vid utförande av förrättning, aktivering av tidigare 
obrukad eldstad och liknande, ska avgift för inställelse utom ordinarie tur tas ut. Denna avgift är 
tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
kvart. Tiden som avgiften baseras på räknas som transporttiden från ordinarie tur (föregående 
förrättning) och till den aktuella förrättningsplatsen, och åter till ordinarie tur (nästkommande 
förrättning).

Den ordinarie aviseringen som skickas ut initialt utgår från det s.k. pärlbandsprincipen och därför blir kostnaden lägre till 
följd av att körtiden och körsträckan samt att miljöpåverkan minimeras mellan förrättningarna. Detta bör betraktas som 
en rabatt som ges till de som accepterar den ordinarie aviseringen, men som inte ges om tiden ändras till ett tillfälle då 
förrättningar inte längre är planerade till samma tur. Fastighetsägare bör upplysas om detta i samband med begäran om 
omplanering.
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3. Om förrättning av sotning eller brandskyddskontroll måste utföras utom ordinarie arbetstider ska 
avgift för obekväm arbetstid tas ut med följande tillägg:
a Helgfri vardag 17-20 7% av timavgift
b Helgfri vardag 20-06 11% av timavgift
c Helg, lördag, söndag 22% av timavgift

Denna avgift är tidsbaserad och baseras på respektive timavgift samt debiteras med denna summa per 
påbörjad halvtimme.

Avgift för obekväm arbetstid ska tas ut i tillägg till utförandeavgifter enligt 21 §2 och 22 §2 samt 23 §2 och 
Avgift för obekväm arbetstid får ej tas ut för förrättning på småhus. 

Arbeten utom ordinarie arbetstid bör undvikas och särskilt arbeten mellan midnatt och klockan 5 bör om möjligt planeras 
till annan tid med hänsyn tagen till allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter.

4. Om det vid eller inför förrättningen, av fakturamottagaren, lämnas uttryckliga önskemål om specifikt 
arbetssätt som i utgångspunkt inte är nödvändigt eller planerat ska avgift för särskilt arbetssätt tas ut. 
Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna 
summa per påbörjad kvart. Särskilt arbetssätt, med påföljande avgift, förutsätter att den utökade 
kostnaden på förhand har accepterats och att detta kan göras utan negativ inverkan på den aktuella 
förrättningen samt övriga planerade förrättningar.

25 § Avgifter ska tas ut i följande fall då beslut om föreläggande eller förbud är eller har varit nödvändigt.

1. Om det uppdagas sådana brister att ett föreläggande eller förbud enligt LSO 5 kap. 2 § andra stycket är 
nödvändigt ska avgift för formulerande av beslut tas ut. Denna avgift uppgår till 30% av timavgift för 
brandskyddskontroll. 

Avgift enligt första stycket ska omfatta formulering av beslut för samtliga brister som uppdagats vid en 
och samma förrättning och avgiften får inte tas ut vid upprepade tillfällen utifall det ursprungliga 
beslutet måste rättas, kompletteras, omformuleras eller liknande förvaltningsrättsliga åtgärder.

Avgift enligt första stycket ska återbetalas eller ej tas ut i händelse av att beslutet överklagas och detta 
vid prövning befinns vara felaktigt.

2. Om det efter brandskyddskontroll har beslutats om föreläggande eller förbud, beslutet har vunnit laga 
kraft och utförandet ska kontrolleras på plats efter att åtgärdstiden har löpt ut, ska avgift för 
efterkontroll tas ut. Denna avgift ersätter utförandeavgiften men tillkommer utöver grundavgift som 
vid ordinarie förrättning. Avgift för efterkontroll omfattar endast kontroll av tidigare identifierade 
avvikelser som har varit föremål för beslut om föreläggande eller förbud.
a För småhus uppgår denna avgift till 30% av timavgift för brandskyddskontroll. 
b För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 25% av timavgift för brandskyddskontroll 

samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. 

Då en tidigare identifierad brist behöver efterkontrolleras bör en bedömning göras om en besiktning på plats är nödvändig eller om 
intygande alternativt inskickad bevisning är tillräcklig för att beslutet ska anses vara uppfyllt.
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26 § Avgifter ska tas ut i följande fall om arbeten måste utföras i anslutning till sotning eller brandskyddskontroll 
som syftar till att kunna genomföra förrättning, uppnå god brandsäkerhet eller säkra god arbetsmiljö. 

Tidsbaserade avgifter enligt denna paragraf får ej tas ut samtidigt med varandra eller samtidigt med andra 
tidsbaserade avgifter enligt denna författning. Tidsbaserade avgifter av samma typ enligt denna paragraf 
summeras och debiteras per byggnad i syfte att inte påtvinga fastighetsägare högre kostnader än vad som 
faktiskt åtgår för arbetet. 

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller liknande så att 
fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma till rätta med eventuella problem 
som legat till grund för det nödvändiga arbetssättet.

Tid för utförande av det avgiftsbelagda arbetet enligt 26 § bör avsättas separat från andra avgiftsbelagda arbeten för att skapa 
tydlighet mot fastighetsägare. För ett och samma avgiftsbelagt arbete beräknas tidsåtgång genom att summera eventuella deltider 
i arbetet, till exempel montering och demontering, bärande, nyttjande, och liknande.

Om särskild arbetsmetodik eller –teknik enligt 26 § nyttjas på grund av brister eller liknande i en anläggning bör detta föranleda att 
nödvändiga beslut om åtgärd tas eller att relevant information översänds till beslutande myndighet för åtgärd. 

Kontakt bör om möjligt tas på förhand med fastighetsägare då sådana beslut som avses i 26 § kan skapa stora kostnader för den 
enskilde. Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning. 

1. Om anläggning i småhus har delar som måste demonteras/monteras för att förrättning ska kunna 
utföras ska avgift för demontering av utrustning tas ut.  Denna avgift uppgår till 25% av aktuell 
timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften omfattar även återställande av berörd 
utrustning.

Till demonterbar utrusning räknas retardrar/turbulatorer, baffelplåtar, pelletsbrännare och liknande hinder för sotningens 
genomförande. Syftet med detta är att undvika materiella skador och underlätta förrättning.

2. Om anläggning är helt eller delvis blockerad av lösa föremål ska avgift för undanröjande av enklare 
hinder tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per anläggning. 
Undanröjande av lösa hinder, med påföljande avgift, förutsätter att detta kan göras utan negativ 
inverkan på arbetsmiljö och den aktuella förrättningen samt övriga planerade förrättningar.

3. Om rökkanal/imkanal är helt eller delvis blockerad av svårborttagna föremål ska avgift för 
undanröjande av hinder i kanal tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av aktuell 
timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart.

4. Om resstege upp till tak inte är utplacerad vid uppstigningsstället får avgift för resning av stege tas ut. 
Denna avgift uppgår till 10% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per hus. Resning av stege, med 
påföljande avgift, förutsätter att detta kan göras utan negativ inverkan på arbetsmiljö och den aktuella 
förrättningen samt övriga planerade förrättningar. Avgiften omfattar även återställande av berörd 
stege.

5. Om speciella arbetsredskap behövs för att arbetsmiljö eller arbetets utförande kräver det ska avgift för 
icke-standardverktyg tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift 
samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. 
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Exempel på situationer då denna bestämmelse är tillämpbar är om byggnaden inte uppfyller de byggregler som gäller nu eller vid 
tidpunkten för uppförandet av byggnaden. Andra exempel är om anläggningen är en av få i kommunen som fordrar särskild 
utrustning för att förrättning ska kunna genomföras.

6. Om anläggning är försedd med skorstens- eller rökgasfläkt som med hänsyn till risken för brand måste 
rengöras och eventuellt demonteras ska avgift för rengöring/demontering av fläkt tas ut. Denna avgift 
uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften omfattar även 
återställande av berörd fläkt.

7. Om sotsug behöver nyttjas för att arbetsmiljö eller arbetets utförande ska bli bättre ska avgift för 
nyttjande av sotsug tas ut. Denna avgift uppgår till 15% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per 
hus. Avgiften omfattar omhändertagande av sot och aska.

8. Om anläggning är försedd med förbindelsekanal som överstiger 3 meter ska avgift för förbindelsekanal 
tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per byggnad. 

9. Om tjära eller annan svårborttagen och brännbar beläggning påträffas, som är i sådan omfattning att 
det utgör en brandrisk och måste tas bort, ska avgift för tjärborttagning tas ut. Denna avgift är 
tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
kvart.

10. Om det vid utförande av brandskyddskontroll framkommer eller uppstår misstanke om brister som inte 
går att kontrollera på det sätt som ryms inom avgiften enligt 22 § ska avgift för fördjupad 
brandskyddskontroll tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av aktuell timavgift samt 
debiteras med denna summa per påbörjad kvart.

Bemyndiganden

27 § Beslutsrätt om byggnaders faktiska nyttjande
Skorstensfejare samt skorstensfejartekniker som utför förrättning på kommunens uppdrag äger självständigt 
rätt att besluta om ett småhus i praktiken nyttjas som permanentbostad eller fritidsbostad trots uppgifter om 
motsatsen. Sådana beslut ska kunna motiveras och ska förenas med kostnader enligt denna författning. 

Permanentbostäder och fritidsbostäder har olika grundavgifter till följd av skillnader mellan arbetet som krävs för att avisera, resa, 
erhålla tillträde, mm. Om en fritidsbostad i praktiken nyttjas som permanentbostad så kan det innebära enklare åtkomst till 
anläggningar i huset. Om så är fallet bör beslut fattas kring husets nyttjandegrad och därmed tillämplig avgift. Även det omvända 
kan gälla om exempelvis ägare är skriven på adressen men är svår att kontakta. Om beslut tas med stöd av denna paragraf bör det 
även övervägas om beslut om ändrade frister ska tas enligt kommunens föreskrift om frister för sotning. Kommunikation och 
dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning. 

Föreskriftens giltighet

28 § Denna författning gäller från 2023-05-01 och tills vidare. Föreskriften ersätter Orsa kommun tidigare 
föreskrifter om taxor för sotning och brandskyddskontroll.
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Orsa kommun föreskrifter om frister för rengöring (sotning)

Beslutade den ________

Med stöd av 3 kap. 1§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver Orsa kommun följande.

Allmänna råd: 
I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa allmänna råd är markerade 
med kursiv text och mot grå bakgrund.

Inledande bestämmelser

1§ Denna författning innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring (sotning) skall ske i Orsa kommun 
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

2§ I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Anläggning Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt imkanaler 
och de övriga byggnadsdelar som ska rengöras enligt denna författning.

Eldningsapparat Del av eldstad för automatisk inmatning och förbränning av bränslet samt till apparaten 
monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig reglageutrustning.

Fritidshus Byggnad för boendeändamål som inte nyttjas som permanentbostad och där ingen är 
folkbokförd

Imkanal Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll. 

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma upp det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus. Exempel på lokaleldstäder är braskamin, 
kakelugn och öppen spis.

Mindre omfattning Korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 
500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved eller 200 kg (ca 13 småsäckar) värmepellets per 
år.

Mottagningskök
(uppvärmningskök)

Kök som tar emot måltidernas huvudkomponent varm/kall/fryst från ett centralkök 
(tillagningskök). Potatis, pasta, ris och grönsaker samt sallad tillagas eller iordningställs på 
plats.

Rökkanal Kanal för bortledande av rökgaser från förbränningsanordning som eldas med fasta eller 
flytande bränslen samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare 
och spjäll.

Tjära Sotavlagringar i skorsten med högt innehåll av lättantändliga tjärprodukter (s.k. blanksot, 
knotter, mm) med ett genomsnittligt djup på 1,5 mm eller tjockare.

Tung eldningsolja Eldningsolja som vanligen betecknas med kvalitetsnummer 3 eller högre.

Värmecentral En särskild byggnad innehållande en eller flera fasta förbränningsanordningar med 
tillhörande skorsten för produktion av värme eller kraft för exempelvis en större 
industrianläggning eller för flera byggnader inom område med flerbostadshus, 
militäranläggning eller sjukhusanläggning.

Särskilt utsatt 
bebyggelsemiljö

Enskilda eller grupper av byggnader som till följd av avstånd till andra byggnader, storlek på 
byggnader, antalet personer i byggnader och brandrisker i övrigt fordrar särskild försiktighet. 

Nyttjandegrad Anläggningens nyttjande över tiden främst med avseende på mängden rökgaser som passerar 
genom skorstenen alternativt mängden fett som passerar genom imkanalen.
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Rengöring (sotning)

3§ Sotningsfrister

1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
 
1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande frister.
 Beskrivning Intervall

1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 

förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller 
motsvarande anordning.

3 ggr/år

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för eldning med 
pellets och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

2 ggr/år

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är helautomatisk och standardiserad men 
där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

2 ggr/år

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare.
3 år

 
1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning göras enligt följande frister.
 Beskrivning Intervall

1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 4 ggr/år
1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
1 år

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 
och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

2 år

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare.
3 år

 
1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister.
 Beskrivning Intervall

1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. Sotas ej

2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning
 
2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande frister.
 Beskrivning Intervall

2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 
motsvarande bränsle.

6 ggr/år

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 
bränsle.

1 år

 
2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande frister.
 Beskrivning Intervall

2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre 

omfattning.
1 år

2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och som eldas i mindre omfattning. 3 år
 
2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning göras enligt följande frister.
 Beskrivning Intervall

2.3.1 Köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. Sotas ej
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3 Lokaleldstäder
 Beskrivning Intervall

3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller 
för matlagning.

1 år

3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets. 1 år
3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets 

och där eldning sker i mindre omfattning.
3 år

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning eller som är den huvudsakliga 
källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd. 

1 år

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det 
rum där eldstaden är uppställd. 

3 år

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. Sotas ej

4 Imkanaler
 Beskrivning Intervall

4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år
4.1.2 Restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar stora mängder fettavlagringar 

eller nedsmutsning.
4 ggr/år

4.1.3 Restauranger eller andra storkök. 3 ggr/ år
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år

5 Bebyggelsemiljö
 Beskrivning Intervall

5.1.1 Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt bebyggelsemiljö 6 ggr/år

4§ Planering av sotningstillfälle för enskilda objekt

Planering av sotningstillfälle ska ske så att förrättning blir återkommande utifrån kalenderåret i så stor 
utsträckning som det är möjligt.

Ett sotningstillfälle får planeras utifrån andra frister än enligt 3§ om det är befogat och inte försämrar 
brandsäkerheten nämnvärt. Om intervall mellan föregående sotningstillfälle och planerat sotningstillfälle 
avviker från frist enligt 3§, skall förrättning ändå anses ha utförts enligt gällande sotningsfrister för att 
underlätta den framtida planeringen på samma objekt enligt första stycket.

Sotningstillfälle med påföljande frister för en anläggning får vid enstaka tillfälle förskjutas över 
kalenderåret om det är befogat och inte försämrar brandsäkerheten nämnvärt. Vid sådan permanent 
förändring ska inte bestämmelse om återgång utifrån kalenderåret återkommande sotningstillfällen 
enligt andra stycket gälla. 

Allmänt råd:
Ett sotningstillfälle bör inte avvika från fristen enligt 3§ med mer än 10% av angivet intervall om fristen är ett år eller 
mer. För frister under ett år bör sotningstillfällena spridas ut jämnt över året. 

5§ Undantag från sotning när en anläggning varit obrukad mellan två sotningstillfällen. 

Har en anläggning inte eldats eller nyttjats sedan senaste sotningstillfälle behöver ny sotning inte göras 
av anläggningen.

Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

Allmänt råd:
Vid undantag från sotning bör fastighetsägare intyga att eldning eller användning ej har skett för att därmed 
tydliggöra ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och sotningsväsende.
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6§ Ändrade sotningsfrister i enskilda fall

Skorstensfejartekniker med delegation äger rätt att besluta om ändrade sotningsfrister på enskild 
anläggning efter brandskyddskontroll eller baserat på inkommen uppgift. Ett sådant beslut om ändrade 
frister i enskilt fall ska vara påkallat av brandskyddsmässiga skäl. 

Sotningsfrister för olika typer av anläggningar ska prövas och fastställas mot bakgrund av hur 
brandskyddet påverkas av 
 sotbildning 
 bränsle
 typ av anläggning
 energibehov med hänsyn till klimatförhållanden
 bebyggelsestruktur
 nyttjandegrad och användningssätt

Allmänt råd:
Ett sådant beslut om ändrade sotningsfrister i enskilda fall bör dokumenteras i protokoll från brandskyddskontroll eller 
i tjänsteanteckning samt separat beslut. Beslutet bör tillgängliggöras för fastighetsägare, räddningstjänst och 
sotningsväsende.

7§ Sotningsfrister vid nyinstallation eller väsentlig ändring

När en anläggning nyinstallerats eller väsentligen ändrats och därefter tas i bruk skall nyttjandegraden 
fastställas. Anläggningen skall utifrån nyttjandegraden samt anläggningens syfte, bränsletyp och 
utformning i övrigt tilldelas aktuell frist enligt 3§.

Om tillräcklig information om nyttjandegrad för anläggningen inte finns så placeras anläggningen i det 
kortaste möjliga intervallet för anläggningens aktuella syfte, bränsletyp och utformning enligt 3§. När 
tillräcklig information erhålls skall rätt sotningsfrist meddelas och kommande förrättning bestäms utifrån 
det senaste sotningstillfället samt eventuella samordningsvinster. Första kommande sotningstillfälle och 
efterföljande intervall får förskjutas högst 18 månader om det behövs för planeringen och under 
förutsättning att det inte försämrar brandsäkerheten nämnvärt.

Påträffande av tjära eller annan beläggning

8§ Akut förkortad frist vid tjära eller beläggningar

Om det vid förrättning påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning som inte omedelbart kan tas 
bort fullständigt ska fristen vid ett tillfälle sättas till 2 veckor eller kortare från det datum då tjära eller 
beläggning påträffas.  

Akut frist enligt första stycket får ej undantas från sotning när ingen eldat mellan två rengöringstillfällen 
enligt 5§.

Allmänt råd:
Ny avisering bör om möjligt göras omedelbart på plats och fastighetsägare bör kontaktas och informeras om den akuta 
fristen. 

9§ Tillfälligt förkortade frister vid tjära eller beläggningar

Om det vid förrättning påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning ska den berörda 
anläggningen under en begränsad tid omfattas av tillfälligt förkortade frister. 
 Anläggningar som har frister på ett år eller längre ändras omedelbart till frister på ett halvår.
 Anläggningar som har frister under ett år berörs ej.

De tillfälligt förkortade fristerna ska fortsätta gälla intill dess att orsaken till uppkomst av tjära eller 
beläggning enligt första stycket har försvunnit och att brandsäkerheten har återställts.
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Om undantag från sotning när ingen eldat mellan två rengöringstillfällen enligt 5§ kan göras ska i stället 
bestämmande av nästa sotningstillfälle göras utifrån senast utförd rengöring och uppehållet får vara som 
mest ett år.

Efter att tillfälligt förkortade frister upphör ska ordinarie frister enligt 3§ nyttjas. Planering av nästa 
sotningstillfälle ska göras utifrån 4§ tredje eller fjärde stycke.

Allmänt råd:
Anläggningar med sotningsintervall under ett år, som i utgångspunkt ej berörs av tillfälligt förkortade frister, bör vid 
nästkommande sotningstillfälle genomgå en mer noggrann sotning och bedömning än normalt. 

Övergångsbestämmelser

10§ Övergångsfrister

Bestämmandet av det första sotningstillfället efter ikraftträdandet av dessa sotningsfrister skall ske med 
utgångspunkt från senaste sotningen före ikraftträdandet.

Denna författning träder i kraft den 2023-05-01. Orsa kommun tidigare föreskrifter om rengöring 
(sotning) ska samtidigt upphöra att gälla.
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Bilaga 1: Förslag till nya sotningsfrister uppställt bredvid de av MSB beslutade kontrollfristerna för 
brandskyddskontroll.

1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
 
1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister.
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år 3 år
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande 

konstruktion för effektiv förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

3 ggr/år 3 år

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt 
konstruerad för eldning med pellets och där eldningsapparaten är speciellt 
konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

2 ggr/år 6 år

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är 
helautomatisk och standardiserad men där eldningsapparaten är speciellt 
konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

2 ggr/år 3 år

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 

av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad 
driftsledare.

3 år 6 år

 
1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister.
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

4 ggr/år 3 år

1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW.

1 år 6 år

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår 
till högst 60 kW.

2 år 6 år

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 

av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad 
driftsledare.

3 år 6 år

 
1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister.
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år

2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning
 
2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning och brandskyddskontroll göras 

enligt följande frister.
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat 
från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

6 ggr/år 3 år

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år 6 år

 
2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister.
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år 6 år
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men 

som inte eldas i mindre omfattning.
1 år 6 år

2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och 
som eldas i mindre omfattning.

3 år 6 år

2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning och brandskyddskontroll göras 
enligt följande frister.

 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

2.3.1 köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år
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3 Lokaleldstäder
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där 
eldstaden är uppställd eller för matlagning.

1 år 3 år

3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt 
konstruerad för eldning med pellets.

1 år 6 år

3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt 
konstruerad för eldning med pellets och där eldning sker i mindre omfattning.

3 år 6 år

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning 
eller som är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum där 
eldstaden är uppställd. 

1 år 6 år

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga 
källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd. 

3 år 6 år

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år 6 år
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. sotas ej 6 år

4 Imkanaler
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år 2 år
4.1.2 restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar 

stora mängder fettavlagringar eller nedsmutsning.
4 ggr/år 2 år

4.1.3 Restauranger eller andra storkök. 3 ggr/ år 2 år
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år 2 år

5 Bebyggelsemiljö
 Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall

5.1.1 Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt 
bebyggelsemiljö

6 ggr/år 2 år

Övriga bestämmelser kopplat till frister:
 Sotningstillfälle ska ske återkommande utifrån kalenderåret men får förskjutas tillfälligt 

eller permanent om det går att motivera. 
 Om eldning ej skett sedan senaste sotningen så behöver inte sotning utföras.
 Om det är påkallat av brandskyddsmässiga skäl så kan sotningsfrister för enskilda objekt 

ändras.
 Vid nyinstallation eller ändring av anläggning nyttjas lägsta möjliga frist. 
 Om tjära påträffas som inte omedelbart kan tas bort så infaller akut frist om maximalt två 

veckor. 
 Om tjära påträffas förkortas frister tillfälligt för anläggningar som normalt sett sotas med 

ett intervall om ett år eller mer. 
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Timavgifter och specificerade avgifter för sotning och brandskyddskontroll i Orsa

Timavgifter
Exklusive moms Inklusive moms

Timavgift för sotning, som specificerade avgifter grundas på, är: 505 kr kr/timme 631      kr/timme

8 kr kr/minut 11         kr/minut

Timavgift för brandskyddskontroll, som specificerade avgifter grundas på, är: 726 kr kr/timme 908      kr/timme

12 kr kr/minut 15         kr/minut

Specificerade avgifter

1: Administrativ avgift enligt 15 §
1.1: Administration Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

Alla byggnader 15§: Administration, kontroll och förvaltning 15 kr 19 kr Fast administrativ avgift per utförandeavgift (anläggning).

2: Grundavgifter enligt 19 §§

2.1: Grundavgifter för sotning/rengöring
2.1.1: Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 100 kr 125 kr Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 184 kr 230 kr Fast grundavgift per småhus.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19§ 2: Planering, avisering, transport, fakturering 142 kr 178 kr Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 51 kr 63 kr Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

2.2: Grundavgifter för brandskyddskontroll
2.2.1: Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 3c: Planering, avisering, transport, fakturering 144 kr 180 kr Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 3d: Planering, avisering, transport, fakturering 265 kr 331 kr Fast grundavgift per småhus.
2.2.2: Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19§ 4: Planering, avisering, transport, protokoll, fakturering 204 kr 255 kr Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 4: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 73 kr 91 kr Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

3: Utförandeavgifter enligt 21-22 §§

3.1: Utförandeavgifter för sotning/rengöring
3.1.1: Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Bostadshus 21§ 1a: Värmepanna 274 kr 342 kr Fast utförandeavgift per anläggning.
b: Bostadshus 21§ 1b: Lokaleldstad förutom kakelugn 189 kr 237 kr Fast utförandeavgift per anläggning.
c: Bostadshus 21§ 1c: Kakelugn 253 kr 316 kr Fast utförandeavgift per anläggning.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 21§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 379 kr 474 kr Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

b: Övrig byggnad 21§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 303 kr 379 kr Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

3.2: Utförandeavgifter för brandskyddskontroll
3.2.1 Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell
a: Bostadshus 22§ 1a: Första anläggning i hus 544 kr 680 kr Fast utförandeavgift, första anläggning i ett hus.
b: Bostadshus 22§ 1b: Tilläggsavgift för tillkommande anläggning i samma hus 242 kr 302 kr Fast utförandeavgift, tillkommande anläggning i samma 

hus.
3.2.2 Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 22§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 363 kr 454 kr tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

b: Övrig hus/byggnad 22§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 363 kr 454 kr tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
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4: Tillkommande avgifter enligt 23-26 §§

4.1: Tillkommande avgifter vid sotning/rengöring
4.1.1 Utebliven förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per anläggning.

b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 177 kr 221 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme.

4.1.2: Anpassning av förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per anläggning.

b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 177 kr 221 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme.

c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad kvart.

d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 35 kr 44 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 56 kr 69 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 111 kr 139 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad kvart.

4.1.3: Nödvändiga extraarbeten Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

c: Småhus 26§ 3: Undanröjande av hinder i kanal 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per 
påbörjad kvart.

d: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 51 kr 63 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
e: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per 

påbörjad kvart.
f: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

g: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 76 kr 95 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
h: Småhus 26§ 8: Längre förbindelsekanal, över 3 meter 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per 

byggnad.
i: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per 

påbörjad kvart.

4.2: Tillkommande avgifter vid brandskyddskontroll
4.2.1 Utebliven förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per anläggning. Avsteg får göras, se 
författningstext.

b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 254 kr 317 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme. Avsteg får göras, 
se författningstext.

4.2.2: Anpassning av förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per anläggning.

b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 254 kr 317 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme.

c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad kvart.

d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 51 kr 63 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 80 kr 100 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 160 kr 200 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och 
utförandeavgift, per påbörjad kvart.

4.2.3 Tvingande beslut Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Alla verksamheter 25§ 1: Formulering av beslut 218 kr 272 kr Fast extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
förrättning.

b: Alla verksamheter 25§ 2a: Efterkontroll av beslut, småhus 218 kr 272 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift.

c: Alla verksamheter 25§ 2b: Efterkontroll av beslut, ej småhus 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per påbörjad kvart.

4.2.4: Nödvändiga extraarbeten Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

c: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 73 kr 91 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

d: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per 
påbörjad kvart.

e: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

f: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 109 kr 136 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

g: Småhus 26§ 8: Förbindelsekanal överstiger 3 meter 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

h: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per 
påbörjad kvart.

i: Småhus 26§ 10: Fördjupad brandskyddskontroll 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per 
påbörjad kvart.
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Förklaring av poster i taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Sotning

2.1: Grundavgifter för sotning/rengöring
2.1.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Permanentbostad Avisering, transport, fakturering

Fritidsbostad Avisering, transport, fakturering

2.1.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hus/ Byggnad utöver småhus Avisering, transport, fakturering

Enskild lägenhet med eldstad Transport

3.1: Utförandeavgifter för sotning/rengöring
3.1.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Panna eldad uteslutande med olja Sotning/rengöring

Panna eldad helt eller delvis med fast bränsle Sotning/rengöring

Miljögodkänd panna för fast bränsle (ved, pellets, flis) Sotning/rengöring

Lokaleldstäder (braskamin, köksspis m.m.) Sotning/rengöring

3.1.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Imkanal Påslag med 50% för: materiel, komplexitet, 
högtrycksspolning av rostfritt/svartplåt m.m.

Eldstad, rökkanal i hyresfastighet, industri, lantbruk, hotell m.m. Påslag med 20% för: materiel, komplexitet m.m.

4.1 Övriga avgifter för sotning/rengöring
4.1.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete, s.k. bomkörning Kontaktförsök (telefon), lämna brev

4.1.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete s.k. bomkörining 60% av bastimpris för avsatt/planerad arbetstid faktureras, 
1/2 timme väntetid vid objektet ingår.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 17-22 Avisering, transport, arbeten, fakturering och därmed 
jämförbara arbeten. Tillkommer utöver 3.1.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 22-06 Avisering, transport, arbeten, fakturering och därmed 
jämförbara arbeten. Tillkommer utöver 3.1.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): lördag, helgdag Avisering, transport, arbeten, fakturering och därmed 
jämförbara arbeten. Tillkommer utöver 3.1.2.

4.1.3: Alla byggnader Innebörd och ingående delar

Hämtande/resande och återställning av stege Sotning/rengöring

Användande av icke-standardverktyg Arbete med tillhörande debitering är frivilligt

Längre förbindelsekanal,över 3 meter Exempelvis stavsystem,dirt-clean, sotsug

Borttagning av tjära/kraftig beläggning Arbete med nödvändiga verktyg på plats, för tiden 
tjärborttagningen tar

Rensluckor svåråtkomliga Demontering och montering av extraluckor m.m.

Inställelse utom ordinarie tur Transport,vid planering utanför ordinarie slinga

Blockerade rensluckor och liknande Åtgärdande av enklare hinder för arbetets utförande

Brandskyddskontroll

2.2: Grundavgifter för brandskyddskontroll
2.2.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Permanentbostad Avisering, transport, fakturering

Fritidsbostad Avisering, transport, fakturering

2.2.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hus/ Byggnad utöver småhus Avisering, transport, fakturering

Enskild lägenhet med eldstad Transport

3.2: Utförandeavgifter för brandskyddskontroll
3.2.1 Småhus Innebörd och ingående delar

Första objekt i hus För kontrollen nödvändig sotning ingår

Tilläggsavgift för tillkommande objekt i samma hus För kontrollen nödvändig sotning ingår

3.2.2: Ej småhus Innebörd och ingåede delar

Imkanal Eftersök av kanal,kontroll

Hyresfastighet, industri, lantbruk m.m. ----

4.2: Övriga avgifter för brandskyddskontroll
4.2.1 Småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete, s.k. bomkörning Kontaktförsök (telefon), lämna brev

4.2.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete, s.k. bomkörning 70% av bastimpris för avsatt/planerad arbetstid, 1/2 timme 
väntetid vid objektet ingår. 

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 17-22 Avisering, transport, arbeten,fakturering och därmed 
jämförbara arbeten. Tillkommer utöver 3.2.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 22-06 Avisering, transport, arbeten,fakturering och därmed 
jämförbara arbeten. Tillkommer utöver 3.2.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): lördag, helgdag Avisering, transport, arbeten,fakturering och därmed 
jämförbara arbeten. Tillkommer utöver 3.2.2.

4.2.3 Alla byggnader Innebörd och ingående delar

Hämtande/ resande samt återställande av stege Arbete med tillhörande debitering är frivilligt

Fördjupad brandskyddskontroll Provning, nödvändiga redskap och förbrukningsmaterial, 
ev. förstörande provning och återställning m.m.

Borttagning av tjära Mekanisk rengöring

Inställelse utom ordinarie tur Transport
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 RF BRAND 2022/00048-1

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll
Beslut
BRAND rekommenderar kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 
uppdaterade frister, föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna 
träder i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla.

Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna omfattar sedan 2019-01-01 kommunerna Mora, Leksand, Vansbro, 
Orsa och Älvdalen. Sotningsväsendet inom kommunerna har skillnader som 
sotningsutredningen som gjordes under 2020 påvisade. Dessa skillnader behöver likriktas.

3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anger att en kommun skall meddela 
föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. Föreskriftsrätten är kopplad till 
normgivningskompetens vilket inte kan delegeras till ett kommunalförbund eftersom ett sådant 
i lagens mening inte är en kommun. BRAND ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor inom medlemskommunerna och direktionen för BRAND bör därför föreslå till 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att föreskriva om nya frister för sotning och 
föreskriva om avgifter för sotning och brandskyddskontroll. 

De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har sin grund i MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer från 2014. En viss 
utveckling av arbetssätt samt utformning av eldstäder och imkanaler har skett sedan dess 
samtidigt som vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister saknar dessutom viktiga 
undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. I tillägg bör kravställning utifrån 
bebyggelsemiljö möjliggöras vilket inte har varit möjligt tidigare.

BRAND genomför för närvarande ett omfattande arbete för att likrikta sotningsverksamheten 
inom förbundet och medlemskommunerna. Detta för att råda bot på de oklarheter som funnits 
sedan förbundet bildades och därigenom tydliggöra gentemot medlemskommunerna, 
förbundet, sotningsentreprenörer och kommuninvånare hur sotningsverksamheten är ordnad 
inom förbundet. I samband med arbetet kommer också upphandling av sotningsleverantörer 
ske. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter och allmänna råd 
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). I dessa finns förslag på hur 
frister kan sättas för olika typer av eldstäder och imkanaler. Dessa rekommendationer är inte 
tvingande men bör i utgångspunkt nyttjas för att skapa likhet mellan kommuner. I nedan 
angivna förslag har denna rekommendation följts i tillämpliga delar.

Beslutsunderlag
Förslag till nya och uppdaterade föreskrifter om sotningsfrister för beslut i kommunfullmäktige.

- Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för respektive medlemskommun.
- Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för respektive 

medlemskommun.
- Taxa sotning och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
BRAND rekommenderar kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 
uppdaterade frister, föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna bör 
träda i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är möjligt.

Yrkande
Mikael Thalin (C) yrkar att beslutet ska ändras till: BRAND rekommenderar 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och uppdaterade frister, 
föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna träder i kraft samtidigt 
som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster börjar gälla.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Mikael 
Thalins yrkande, vilket förklaras bifallet.

Sändlista
- Medlemskommuner
- Revisorer
- Förbundsdirektör
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23 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 114 OK KS 2022/00401-2

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, föreskrifter 
och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna och taxorna bör träda i 
kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är 
möjligt.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2019 omfattar Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) kommunerna Mora, 
Leksand, Vansbro, Orsa och Älvdalen. Sotningsutredningen som gjordes under 2020 
visade att det finns skillnader i sotningsväsendet mellan kommunerna. Dessa 
skillnader behöver likriktas.

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (3 kap. 1 §) anger att en kommun ska 
meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Föreskriftsrätten är 
kopplad till normgivningskompetens vilket inte kan delegeras till ett 
kommunalförbund eftersom ett sådant i lagens mening inte är en kommun. BRAND 
ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om skydd mot olyckor inom 
medlemskommunerna och direktionen för BRAND bör därför föreslå till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att föreskriva om nya frister för 
sotning och föreskriva om avgifter för sotning och brandskyddskontroll. 

De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har sin grund i 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer från 2014. 
En viss utveckling av arbetssätt samt utformning av eldstäder och imkanaler har skett 
sedan dess samtidigt som vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister 
saknar dessutom viktiga undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Orsa kommun.
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, föreskrifter 
och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna och taxorna bör träda i 
kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är 
möjligt.

Sändlista
Kommunfullmäktige



32 Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
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23 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 114 OK KS 2022/00401-2

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, föreskrifter 
och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna och taxorna bör träda i 
kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är 
möjligt.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2019 omfattar Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) kommunerna Mora, 
Leksand, Vansbro, Orsa och Älvdalen. Sotningsutredningen som gjordes under 2020 
visade att det finns skillnader i sotningsväsendet mellan kommunerna. Dessa 
skillnader behöver likriktas.

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (3 kap. 1 §) anger att en kommun ska 
meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Föreskriftsrätten är 
kopplad till normgivningskompetens vilket inte kan delegeras till ett 
kommunalförbund eftersom ett sådant i lagens mening inte är en kommun. BRAND 
ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om skydd mot olyckor inom 
medlemskommunerna och direktionen för BRAND bör därför föreslå till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att föreskriva om nya frister för 
sotning och föreskriva om avgifter för sotning och brandskyddskontroll. 

De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har sin grund i 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer från 2014. 
En viss utveckling av arbetssätt samt utformning av eldstäder och imkanaler har skett 
sedan dess samtidigt som vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister 
saknar dessutom viktiga undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Orsa kommun.
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, föreskrifter 
och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna och taxorna bör träda i 
kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är 
möjligt.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
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17 
(27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 OK KS 2022/00401-2

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, föreskrifter 
och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna och taxorna bör träda i 
kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är 
möjligt.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2019 omfattar Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) kommunerna Mora, 
Leksand, Vansbro, Orsa och Älvdalen. Sotningsutredningen som gjordes under 2020 
visade att det finns skillnader i sotningsväsendet mellan kommunerna. Dessa 
skillnader behöver likriktas.

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (3 kap. 1 §) anger att en kommun ska 
meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Föreskriftsrätten är 
kopplad till normgivningskompetens vilket inte kan delegeras till ett 
kommunalförbund eftersom ett sådant i lagens mening inte är en kommun. BRAND 
ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om skydd mot olyckor inom 
medlemskommunerna och direktionen för BRAND bör därför föreslå till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att föreskriva om nya frister för 
sotning och föreskriva om avgifter för sotning och brandskyddskontroll. 

De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har sin grund i 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer från 2014. 
En viss utveckling av arbetssätt samt utformning av eldstäder och imkanaler har skett 
sedan dess samtidigt som vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister 
saknar dessutom viktiga undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för Orsa kommun.
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.
Taxa sotning och brandskyddskontroll för Orsa kommun.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, föreskrifter 
och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna och taxorna bör träda i 
kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är 
möjligt.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Verksamhetsområde service och utveckling

Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Justering av avfallstaxa 2023
        
Sammanfattning av ärendet
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen vars 
utgångpunkt är att avgifterna ska täcka kommunens samtliga kostnader för 
avfallshanteringen av kommunalt avfall. Omvärldsläget med prisökningar som följd gör 
också att kostnader för avfallsverksamheten fortsätter att öka. 

Den framtagna driftbudgeten för avfallsverksamheten för 2023 visar ett underskott på 
ca 1,0 MSEK. För att uppnå en långsiktig stabil taxeutveckling föreslås att det 
budgeterade underskottet hanteras helt genom en totalhöjning av avfallstaxan med 8%.

Den nya föreslagna taxan innebär nya tilläggstjänster och redaktionella ändringar som 
tex en höjning av lägsta felsorteringsavgiften, införande av felsorteringsavgift avseende 
fettavfall i spillvatten samt att införa tolv fria besök per år och hushåll på Orsa 
återvinningscentral vilket kommer att innebära att hushållen från och med det 13:e 
besöket får betala för att lämna sitt avfall.

Beslutsunderlag
Förslag till avfallstaxa
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster och 
beslutar om följande förändringar: 

- En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 kr per år 
(21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 
158 kr per år (13 kr/ mån). 

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

Sändlista
NODAVA AB

Anna-Karin Göthe
Ställföreträdande kommunchef
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  AVFALLSTAXA

 ORSA KOMMUN

Antagen i kommunfullmäktige 2022-XX-XX § XX
Gäller fr.o.m. 2023-01-01

 för kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar
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INNEHÅLL
Kap 1 Inledande bestämmelser
Kap 2 Allmänna bestämmelser
Kap 3 Definitioner
Kap 4 Matavfall, restavfall och grovavfall
Kap 5 Avloppsslam, fettavskiljarslam, fosforfilter och latrin
Kap 6 Övriga tjänster

1. Inledande bestämmelser

2. Allmänna bestämmelser

Betalning

Ändring av abonnemang

Ändring av taxa och avgifter

3. Definitioner

Kommunalt avfall och avfall 
under kommunalt ansvar
Boendeenhet

Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastigheter. Skyldighet att betala fastighetens avgifter åligger fastighetsinnehavaren. Betalningsmottagare är 
Orsa vatten och avfall AB. Fastighetsinnehavaren kan genom särskilt medgivande låta faktura gå till hyresgäst, fastighetsinnehavaren är dock 
skyldig att betala i det fall hyresgästen inte fullgör betalning.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsinnehavaren 3 år 
tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.

Om inte debiterat belopp betalas inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) 6 § från fakturans förfallodag till 
dess att betalning sker. Utöver detta tillkommer påminnelse- och inkassoavgifter.

Begäran om ändring av fastighetens abonnemang ska enligt Föreskrifter om avfallshantering 36§ göras skriftligt av fastighetsinnehavaren och 
inkomma till Nodava AB senast en månad innan avsedd start.

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Orsa vatten och avfall AB äger rätt att årligen reglera taxans avgifter enligt Avfallsindex A12:1MD (avgifter kapitel 4) samt A12:3MD (avgifter 
kapitel 5) gällande för oktober månad. De nya avgifterna träder i kraft 1 januari nästkommande år. Vid förändring av avgifter görs avrundning av 
avgift inklusive moms; tiotalsbelopp till närmaste krona och hundratalsbelopp till närmaste tiotal kronor.

Angivna avgifter i taxan inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och avfallsskatt. Vid eventuell ändring av dessa skatter äger Orsa vatten och avfall 
AB rätt att justera taxan med motsvarande ändring.

Med kommunalt avfall avses avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken (SFS 2020:601). Med avfall under kommunalt 
ansvar avses ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (SFS 2020:601).

Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 2020:614) och kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. Taxan är antagen med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken. Den följer vidare av Föreskrifter om avfallshantering 6 § och 9-10 §§
m.fl.

För varje fastighet där kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar generellt sett kan anses uppkomma ska det enligt 9-10 §§ 
Föreskrifter om avfallshantering finnas ett abonnemang avseende hantering av detta avfall. Det innebär att fastigheten belastas med avgifter 
enligt denna taxa för de avfallstjänster med grundservice, och beredskap till sådan service, samt hämtningsservice som kommunen är skyldig att 
hålla med och som fastigheten har rättighet och skyldighet att nyttja.

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering ska innehavare av fastighet i kommunen betala dessa avgifter för fastighetens 
abonnemang samt avgifterna för de tilläggstjänster och övriga tjänster som nyttjas. Taxan tillämpas och uttolkas i det sammanhang som 
Föreskrifter om avfallshantering och Avfallstaxa tillsammans utgör.

Termer och begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i kommunens Föreskrifter om avfallshantering om inte annat särskilt 
anges.

Självbärande enhet för boende som inkluderar kök/kokvrå, WC, bad/dusch och sovrum/sovmöjlighet. (Motsvarar 
begreppet lägenhet i VA-sammanhang.)
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Grundavgift exkl. moms inkl. moms

Kategori grundservice Förklaring 
Småhus 
-permanentboende

Fastighet med en boendeenhet i småhus, där någon är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt.

1336 1670 kr 

Småhus 
-permanentboende 2 lgh

Fastighet med två boendeenheter i småhus, där någon är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt i minst en av boendeenheterna.

1544 1930 kr 

Småhus 
-fritidsboende

Fastighet med en boendeenhet i småhus, där ingen är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt.

912 1140 kr 

Småhus 
-fritidsboende 2 lgh

Fastighet med två boendeenheter i småhus, där ingen är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt.

1016 1270 kr 

Småhus 
-enkel standard

Fastighet med max två småhus med enkel standard, dvs då husen saknar WC som 
är ansluten till allmänt VA eller enskild avloppsbrunn. I alla grundavgifter för 
kategori småhus och flerbostadshus ingår denna grundavgift om 
fastighetsinnehavare eller lägenhetsboende är den samma.

424 530 kr

Flerbostadshus Per boendeenhet på fastighet med minst tre boendeenheter i flerbostadshus eller 
småhus. Gäller både för permanent- och fritidsboende. Gäller även per 
boendeenhet i en BRF, samfällighet eller liknande som har gemensamt 
hämtställe.

936 1170 kr 

Verksamhet Per verksamhet, t.ex. företag eller institution, på fastighet där avfall jämförligt 
med kommunalt avfall eller avfall under kommunalt ansvar uppkommer. 
Alternativt per hämtställe om detta antal överstiger antalet verksamheter.

744 930 kr 

Tillfälligt uppehåll* Gäller fastighet med småhus då fastigheten har tillfälligt uppehåll i ordinarie 
hämtning av kärlavfall, endast besöks för tillsyn eller renoveras. Budning av 
kärlhämtning max en gång per år eller motsvarande nyttjande av CUS ingår.

Långvarigt uppehåll* Gäller fastighet med småhus då fastigheten har haft tillfälligt uppehåll i hämtning 
av kärlavfall i minst 3 år och inte alls nyttjar fastigheten.

Hämtningsavgift Småhus -permanentboende
Kategori hämtningsservice Kärlstorlek och tömning

Kärl 190 l hämtning var fjärde vecka 744 930 kr
Kärl 190 l hämtning var åttonde vecka* 304 380 kr
Kärl 140 l hämtning var fjärde vecka 600 750 kr
Kärl 140 l hämtning var åttonde vecka* 232 290 kr
Central uppsamlingsstation (CUS) 632 790 kr
Kärl 140 l hämtning varannan vecka (okt-mars minst var fjärde vecka) 600 750 kr

Central uppsamlingsstation (CUS) 440 550 kr

Matavfall

Vid Gemensamma behållare med annan fastighet* debiteras endast huvudabonnenten hämtningsavgift. Ingen hämtningsavgift debiteras vid Uppehåll i 
hämtning av kärlavfall*. Ingen  hämtningsavgift matavfall debiteras vid Eget omhändertagande av allt matavfall året runt*.

Restavfall

50 % av ordinarie grundavgift

Avgift per år

ordinarie grundavgift

4. Matavfall, restavfall och grovavfall

Taxan för matavfall, restavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Grundavgift
Avgift för ordinarie abonnemang med grundservice enligt Föreskrifter om avfallshantering 9 §.

Avgiften omfattar grundservice och är differentierad i olika kategorier. Avgiften täcker i huvudsak kostnader för planering, administration, 
information, kundservice, åtgärder för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter samt kommunens drift av och 
beredskap med att hålla återvinningscentral tillgänglig, för att grovavfall och farligt avfall från fastigheten vid behov ska kunna avlämnas och 
behandlas.

För hushåll ingår 12 egna besök/år (bil/bil och släp) av fastighetsägaren på återvinningscentral.

Grundavgift för Särskilda abonnemang enligt Föreskrifter om avfallshantering markeras med *.

Hämtningsavgift
Avgift för ordinarie abonnemang med hämtning enligt Föreskrifter om avfallshantering 9 och 17 §§.

Avgiften omfattar hämtningsservice gällande kärlavfall och baseras på avfallsslag, hämtsystem, storlek på avfallsbehållare samt 
grundavgiftskategori. Avgiften täcker i huvudsak kostnader för planering och service med att hämta och behandla mat- och restavfall från 
hushåll och verksamheter.

Hämtningsavgift för Särskilda abonnemang enligt Föreskrifter om avfallshantering markeras med *.

Tilläggsavgift
Avgift för tilläggstjänster utom ramen för ordinarie abonnemang.

Avgift per år
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Hämtningsavgift Småhus -fritidsboende

Kategori hämtningsservice Kärlstorlek och tömning
Kärl 190 l hämtning var fjärde vecka 440 550 kr
Kärl 190 l hämtning var åttonde vecka* 184 230 kr
Kärl 140 l hämtning var fjärde vecka 344 430 kr
Kärl 140 l hämtning var åttonde vecka* 128 160 kr
Central uppsamlingsstation (CUS) 400 500 kr
Kärl 140 l hämtning varannan vecka (okt-mars minst var fjärde) 344 430 kr
Central uppsamlingsstation (CUS) 280 350 kr

Tilläggsavgift småhus; permanentboende och fritidsboende
Kategori tilläggstjänst Förklaring
Extra tömning kärl Tömning sker tidigast då kärl passeras på ordinarie körtur

Extrasäck Restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid 
ordinarie hämtning.

96 120 kr/säck

Utställning eller hemtagning kärl Vid abonnemangsändring på kundens begäran. Om kärl inte återfinns, 
medförande extra körning, tas avgift ut för varje tillfälle. Avgift debiteras ej vid 
ägarbyte av fastigheten.

424 530 kr/tillfälle

Draghjälp kärl Per kärl och tillfälle max 60 m enkel väg 104 130 kr/kärl och tillfälle

Tvätt av kärl 140-190 l kärl 512 640 kr/kärl
Överfullt kärl Avgift debiteras om locket på kärlet inte går att stänga. 216 270 kr/kärl
Felsorteringsavgift - mat- och 
restavfall

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 
upptäcks i behållare för restavfall. 

400 500 kr/kärl och tillfälle

Extra lånekärl Hämtningsavgift för extra kärl utöver ordinarie abonnemang kr/kärl

Extra besök ÅVC Mottagningsavgift per tillfälle (bil/bil och släp) utöver ordinarie abonnemang 400 500 kr/tillfälle

Hämtningsavgift flerbostadshus och verksamhet

Kärl
Avfallsslag Kärlstorlek 

190 l 42,4 53 kr
370 l 69,6 87 kr
660 l 104 130 kr
140 l 32,8 41 kr
190 l 40,8 51 kr
370 l 80 100 kr

Container
Avfallsslag Storlek 

3 m3 512 640 kr 
5 m3 688 860 kr 
6 m3 776 970 kr 

8 m3 1064 1330 kr 

Markbehållare
Avfallsslag Storlek 
Matavfall 500-800 l. Inklusive insatssäck. 384 480 kr 
Restavfall 3-5 m3. Inklusive insatssäck. 904 1130 kr 

Antal tömningar som ingår vid kärlhämtning per år och intervall restavfall: var 4:e vecka - 7 restavfall och 13 matavfall, var 8:e vecka - 4 restavfall och 13 
matavfall.

Restavfall

Matavfall

Avgifter gäller vid ordinarie abonnemang med fasta hämtningsintervall enligt ordinarie hämtschema respektive budning på ordinarie körtur.

Restavfall

ordinarie avgift + 20%

Avgift per tömning

Avgift per år

Avgift

Avgift per tömning

Matavfall

Restavfall
Avgift per tömning

Se hämtningsavgift för aktuellt kärl under 
flerbostadshus och verksamheter.

Vid Gemensamma behållare med annan fastighet* debiteras endast huvudabonnenten hämtningsavgift. Ingen hämtningsavgft debiteras vid Uppehåll i 
hämtning av kärlavfall*. Ingen hämtningsavgift matavfall debiteras vid Eget omhändertagande av allt matavfall året runt*. Gemensamma behållare med egen 
fastighet*: för fastighet med fritidsbostad utan hämtningsservice debiteras ingen hämtningsavgift.



33 Justering av avfallstaxa 2023 - OK KS 2022/00411-2 Justering av avfallstaxa 2023 : Avfallstaxa ORSA 2023 rev 2022-10-31 med röd markering 

Tilläggsavgift flerbostadshus och verksamhet

Kärl
Tjänst Förklaring

370 l rullkärl 112 140 kr/år
660 l rullkärl 232 290 kr/år

Extrasäck Restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid 
ordinarie hämtning.

96 120 kr/säck

Utställning eller hemtagning kärl Vid ändring eller avslut av abonnemang. Om kärl inte återfinns, medförande extra 
körning, tas avgift ut för varje tillfälle. Avgift debiteras inte heller om kärlet gått 
sönder vid tömning.

424 530 kr/tillfälle

140-660 l kärl 512 640 kr/kärl
Fler än fem kärl inom samma geografiska område. 272 340 kr/kärl

Överfullt kärl Avgift debiteras om locket på kärlet inte går att stänga. 216 270 kr/kärl
Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 
upptäcks i behållare för restavfall. Gäller kärl < 660 l.

400 500 kr/kärl

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 
upptäcks i behållare för restavfall. Gäller kärl =/> 660 l.

0,8 1 kr/liter behållar-
volym

Budning kärl, utanför ordinarie 
hämttur

Hämtning utanför ordinarie hämttur. Gäller även hämtning på röd dag och 
helgdag.

kr/behållare

Container
Tjänst Förklaring

2-4 m3 container 2032 2540 kr/år

5-7 m3 container 2680 3350 kr/år

8-10 m3 container 2888 3610 kr/år
Containerhyra - tillfällig Alla storlekar 32 40 kr/dygn
Utställning container Alla storlekar. Vid ändring eller avslut av abonnemang. 1928 2410 kr/tillfälle
Hemtagning container Alla storlekar. Vid ändring eller avslut av abonnemang. 1928 2410 kr/tillfälle
Tvätt av container 1336 1670 kr/container
Felsorteringsavgift - mat- och 
restavfall

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 
upptäcks i behållare för restavfall. 

0,8 1 kr/liter behållar-
volym

Budning container och 
markbehållare, utanför 
ordinarie hämttur

Hämtning utanför ordinarie hämttur. Gäller även hämtning på röd dag och 
helgdag.

kr/behållare

Tilläggsavgift grovavfall samt bygg- och rivningsavfall

Tjänst Förklaring
Max tre kollin och 50 kg/kolli, hanterbart av en person 280 350 kr/tillfälle
För extra kolli tillkommer 64 80 kr/st

1120 1400 kr grundavgift
560 700 kr/timme

2000 2500 kr grundavgift
1000 1250 kr/timme

Bygg- och rivningsavfall - 
storsäck

Hemtagning och behandling sorterat avfall, inklusive säck 1 m3. 1320 1650 kr/säck

Bygg- och rivningsavfall - 
container

Pris inkluderar behandling sorterat avfall. Hyra, utställning och hemtagning 
container enligt Tilläggsavgift flerbostadshus och verksamhet.

400 500 kr/m3

1600 2000 kr grundavgift
800 1000 kr/timme

Bomkörningsavgift Om avfall lämnas felsorterat i storsäck eller container och det upptäcks vid 
hämtningstillfället. Avfallet hämtas ej.

2000 2500 kr/tillfälle

Felsorteringsavgift - mat- och 
restavfall

ordinarie avgift + 20%

ordinarie avgift + 20%

Tvätt av kärl

Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, t ex vitvaror, möbler, trädgårdsavfall. Bygg- och rivningsavfall som inte har producerats i en yrkesmässig 
verksamhet. Avfallet ska vara sorterat, emballerat och placerat vid farbar väg enligt instruktion. För vissa specialavfall gäller offert. Beställning via kundservice.

Avgift

Avgift

Skrymmande grovavfall - bil med 
gallervagn eller lätt lastbil

Felsorteringsavgift - bygg- och 
rivningsavfall

Om avfall lämnas felsorterat i storsäck eller container och det upptäcks vid 
lossning. Debitering efter tidsåtgång för eftersortering.

Grovavfall som kräver hämtning med bil och gallervagn eller lätt lastbil. 
Grundavgift samt total tidsåtgång över 2 timmar.

Skrymmande grovavfall - kranbil Grovavfall som kräver hämtning med kranbil. Grundavgift samt total tidsåtgång 
över 2 timmar. Behandlingsavgift kr/m3 enligt Bygg- och rivningsavfall - container

Kollin, mindre

Avgift
Kärlhyra

Containerhyra - löpande
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5. Avloppsslam, fettavskiljarslam, fosforfilter och latrin

Hämtningsavgift
Tjänst Förklaring

Volym 0-6,0 m3 1432 1790 kr/tömning

Tillägg ytterligare påbörjad m3 149,6 260 kr/m3

Tillägg slanglängd över 10 meter, maximalt 25 meter 8 10 kr/m
Tillägg slanglängd över 25 meter 32,8 41 kr/m
Exklusive slamtömning 2744 3430 kr/tömning

Volym 0-3,0 m3 1816 2270 kr/tömning

Tillägg ytterligare påbörjad m3 928 1160 kr/m3

Tilläggsavgift
Tjänst Förklaring
Budning Tillägg för budning inom 7 arbetsdagar från beställning 392 490 kr/tömning
Budning bestämd dag Tillägg för budning på en bestämd dag 520 650 kr/tömning
Akut tömning Tillägg för budning inom 8 timmar från beställning 656 820 kr/tömning

Akut tömning helg Tillägg för budning inom 8 timmar från beställning, då tömning sker på lördag el 
söndag.

1104 1380 kr/tömning

Bomkörning Om tömningsfordonet nekas tillträde till anläggningen utan att avbeställning har 
skett dygnet innan, om anläggningen är låst eller av annan anledning inte är 
tillgänglig vid tömningstillfället eller om anläggningen saknar erforderlig 
tömningsinstruktion erläggs denna avgift istället för hämtningsavgift.

656 820 kr/tillfälle

Felsorteringsavgift Om fettavfall i spillvatten avleds till VA-huvudmannens spillvattenledning utan 
avskiljning för separat hantering och hämtning av fettavskiljarslam. Per tillfälle 
enligt ordinarie tömningsintervall för fettavskiljare.

kr/tillfälle

Latrin
Tjänst Förklaring
Latrinkärl Kärl kan köpas på ÅVC. Priset inkluderar mottagning på ÅVC samt behandling. 288 360 kr/kärl

6. Övriga tjänster

Taxan för avloppsslam, fettavskiljarslam, fosforfilter och latrin är uppdelad enligt följande:

Hämtningsavgift
Avgift för ordinarie abonnemang med hämtning enligt Föreskrifter om avfallshantering 9, 28-32 §§ .

Avgiften omfattar tömning av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar (maximalt 25 pe), fettavskiljarslam och fosforfilter (maximalt 25 
pe) enligt ordinarie tömningsschema. Avgiften täcker kostnader för service med att tömma, borttransportera och behandla avfallet samt 
planering, information och administration.

Hämtningsavgift för Särskilda abonnemang enligt Föreskrifter om avfallshantering markeras med *

Tilläggsavgift
Avgift för tilläggstjänster utom ramen för ordinarie abonnemang.

Latrin
Avgift för mottagning och behandling av latrin.

Avgift

Avgift

Avgift

Ingen hämtningsavgft debiteras vid Uppehåll i hämtning av avloppsslam*.

Fosforfälla
Fettavskiljare

ordinarie avgift + 50%

I de fall Nodava AB utför tjänst som ej finns angiven i taxan, betalas avgift som Orsa vatten och avfall AB fastställer utifrån grunderna i taxan och 
27 kap. 5 § miljöbalken.

Slamavskiljare, sluten tank, 
minireningsverk, mobil toalett 
(vagn/holk)
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FÖRSLAG TILL JUSTERING AV AVFALLSTAXA 2023

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta om följande förändringar av taxan att 
gälla f o m 2023-01-01

 Redaktionella ändringar

 Nya tilläggstjänster

 Lägsta felsorteringsavgift höjs

 Införande av avgift avseende fettavfall i spillvatten

 12 avgiftsfria besök av fastighetsägare på ÅVC

AVFALLSTAXA 2023

HELÅR permanentbostad Gällande pris inkl moms (kr) Förslag inkl moms (kr)

Grundavgift, helår 1 550 1 675

Restavfall, var 4:e vecka 860 929

Matavfall, var 14:e dag 690 746

Summa per år, permanentbostad: 3 100 3 349

FRITID hämtning 1 apr-30 sept Gällande pris inkl moms (kr) Förslag inkl moms (kr)

Grundavgift, fritid 1 060 1 145

Restavfall, var 4:e vecka 510 551

Matavfall, var 14:e dag 400 432

Summa per år, fritid: 1 970 2 128

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om totalhöjning av avfallstaxan med 8% från och med 1 januari 2023.

21 kr per månad (249 kr/år)

13 kr per månad (158 kr/år)

3

4
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AVFALLSTAXA 2023

1. Inledande bestämmelser

Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 2020:614) och kommunens föreskrifter om avfallshantering. Taxan är 
antagen med stöd av 27 kap 4-6 §§ miljöbalken. Den följer vidare av Föreskrifter om avfallshantering 6 § och 9-10 §§ m.fl.

För varje fastighet där kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar generellt sett kan anses uppkomma ska det enligt 9-10 §§ Föreskrifter om 
avfallshantering finnas ett abonnemang avseende hantering av detta avfall. Det innebär att fastigheten belastas med avgifter enligt denna taxa för de avfallstjänster 
med grundservice, och beredskap till sådan service, samt hämtningsservice som kommunen är skyldig att hålla med och som fastigheten har rättighet och skyldighet 
att nyttja.

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering ska innehavare av fastighet i kommunen betala dessa avgifter för fastighetens abonnemang samt 
avgifterna för de tilläggstjänster och övriga tjänster som nyttjas. Taxan tillämpas och uttolkas i det sammanhang som Föreskrifter om avfallshantering och Avfallstaxa 
tillsammans utgör.

Endast avsnitt med ändringar 
visas

AVFALLSTAXA 2023

2. Allmänna bestämmelser 

Betalning
Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastigheter. Skyldighet att betala fastighetens avgifter åligger fastighetsinnehavaren. Betalningsmottagare är Älvdalen vatten 
och avfall AB. Fastighetsinnehavaren kan genom särskilt medgivande låta faktura gå till hyresgäst, fastighetsinnehavaren är dock skyldig att betala i det fall 
hyresgästen inte fullgör betalning.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsinnehavaren 3 år tillbaka i tiden 
enligt preskriptionslagen.

Om inte debiterat belopp betalas inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) 6 § från fakturans förfallodag till dess att 
betalning sker. Utöver detta tillkommer påminnelse- och inkassoavgifter.

Ändring av abonnemang
Begäran om ändring av fastighetens abonnemang ska enligt Föreskrifter om avfallshantering 36§ göras skriftligt av fastighetsinnehavaren och inkomma till 
Nodava AB senast en månad innan avsedd start.

Ändring av taxa och avgifter
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Älvdalen vatten och avfall AB äger rätt att årligen reglera taxans avgifter enligt Avfallsindex A12:1MD (avgifter kapitel 4) samt A12:3MD (avgifter kapitel 5) 
gällande för oktober månad. De nya avgifterna träder i kraft 1 januari nästkommande år. Vid förändring av avgifter görs avrundning av avgift inklusive moms; 
tiotalsbelopp till närmaste krona och hundratalsbelopp till närmaste tiotal kronor.

Angivna avgifter i taxan inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och avfallsskatt. Vid eventuell ändring av dessa skatter äger Älvdalen vatten och avfall AB rätt att 
justera taxan med motsvarande ändring.

Endast avsnitt med ändringar 
visas

5

6
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AVFALLSTAXA 2023
3. Definitioner

Termer och begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i kommunens Föreskrifter om avfallshantering om inte annat särskilt anges.
Kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar

Med kommunalt avfall avses avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken (SFS 2020:601). Med avfall under kommunalt ansvar avses ansvar enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken (SFS 2020:601).

Boendeenhet Självbärande enhet för boende som inkluderar kök/kokvrå, WC, bad/dusch och sovrum/sovmöjlighet. (Motsvarar begreppet lägenhet i VA-
sammanhang.)

4. Matavfall, restavfall och grovavfall

Taxan för matavfall, restavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Grundavgift
Avgift för ordinarie abonnemang med grundservice enligt Föreskrifter om avfallshantering 9 §.

Avgiften omfattar grundservice och är differentierad i olika kategorier. Avgiften täcker i huvudsak kostnader för planering, administration, information, kundservice, åtgärder för 
att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter samt kommunens drift av och beredskap med att hålla återvinningscentral tillgänglig, för att grovavfall och 
farligt avfall från fastigheten vid behov ska kunna avlämnas och behandlas.

För hushåll ingår 12 egna besök/år (bil/bil och släp) av fastighetsägaren på återvinningscentral.

Grundavgift för Särskilda abonnemang enligt Föreskrifter om avfallshantering markeras med *.

Hämtningsavgift
Avgift för ordinarie abonnemang med hämtning enligt Föreskrifter om avfallshantering 9 och 17 §§.

Avgiften omfattar hämtningsservice gällande kärlavfall och baseras på avfallsslag, hämtsystem, storlek på avfallsbehållare samt grundavgiftskategori. Avgiften täcker i huvudsak 
kostnader för planering och service med att hämta och behandla mat- och restavfall från hushåll och verksamheter.

Hämtningsavgift för Särskilda abonnemang enligt Föreskrifter om avfallshantering markeras med *.

Tilläggsavgift
Avgift för tilläggstjänster utom ramen för ordinarie abonnemang.

Endast avsnitt med ändringar 
visas

AVFALLSTAXA 2023

Endast avsnitt med ändringar 
visas

Grundavgift exkl. moms inkl. moms
Kategori grundservice Förklaring Avgift per år
Småhus 
-permanentboende

Fastighet med en boendeenhet i småhus, där någon är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt.

1336 1670 kr 

Småhus 
-permanentboende 2 lgh

Fastighet med två boendeenheter i småhus, där någon är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt i minst en av boendeenheterna.

1544 1930 kr 

Småhus 
-fritidsboende

Fastighet med en boendeenhet i småhus, där ingen är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt.

912 1140 kr 

Småhus 
-fritidsboende 2 lgh

Fastighet med två boendeenheter i småhus, där ingen är folkbokförd eller annars 
permanent bosatt.

1016 1270 kr 

Småhus 
-enkel standard

Fastighet med max två småhus med enkel standard, dvs då husen saknar WC som 
är ansluten till allmänt VA eller enskild avloppsbrunn. I alla grundavgifter för 
kategori småhus och flerbostadshus ingår denna grundavgift om 
fastighetsinnehavare eller lägenhetsboende är den samma.

424 530 kr

Flerbostadshus Per boendeenhet på fastighet med minst tre boendeenheter i flerbostadshus eller 
småhus. Gäller både för permanent- och fritidsboende. Gäller även per 
boendeenhet i en BRF, samfällighet eller liknande som har gemensamt hämtställe.

936 1170 kr 

Verksamhet Per verksamhet, t.ex. företag eller institution, på fastighet där avfall jämförligt med 
kommunalt avfall eller avfall under kommunalt ansvar uppkommer. Alternativt per 
hämtställe om detta antal överstiger antalet verksamheter.

744 930 kr 

Tillfälligt uppehåll* Gäller fastighet med småhus då fastigheten har tillfälligt uppehåll i ordinarie 
hämtning av kärlavfall, endast besöks för tillsyn eller renoveras. Budning av 
kärlhämtning max en gång per år eller motsvarande nyttjande av CUS ingår.

ordinarie grundavgift

Långvarigt uppehåll* Gäller fastighet med småhus då fastigheten har haft tillfälligt uppehåll i hämtning 
av kärlavfall i minst 3 år och inte alls nyttjar fastigheten.

50 % av ordinarie grundavgift

7
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AVFALLSTAXA 2023

Endast avsnitt med ändringar 
visas

Tilläggsavgift småhus; permanentboende och fritidsboende

Kategori tilläggstjänst Förklaring Avgift

Extra tömning kärl Tömning sker tidigast då kärl passeras på ordinarie körtur Se hämtningsavgift för aktuellt kärl under 
flerbostadshus och verksamheter.

Extrasäck Restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
hämtning.

96 120 kr/säck

Utställning eller hemtagning 
kärl

Vid abonnemangsändring på kundens begäran. Om kärl inte återfinns, medförande 
extra körning, tas avgift ut för varje tillfälle. Avgift debiteras ej vid ägarbyte av 
fastigheten.

424 530 kr/tillfälle

Draghjälp kärl Per kärl och tillfälle max 60 m enkel väg 104 130 kr/kärl och tillfälle

Tvätt av kärl 140-190 l kärl 512 640 kr/kärl

Överfullt kärl Avgift debiteras om locket på kärlet inte går att stänga. 216 270 kr/kärl

Felsorteringsavgift - mat- och 
restavfall

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 
upptäcks i behållare för restavfall. 

400 500 kr/kärl och tillfälle

Extra lånekärl Hämtningsavgift för extra kärl utöver ordinarie abonnemang ordinarie avgift + 
20%

kr/kärl

Extra besök ÅVC Mottagningsavgift per tillfälle (bil/bil och släp) utöver ordinarie abonnemang 400 500 kr/tillfälle

AVFALLSTAXA 2023

Endast avsnitt med ändringar 
visas

Tilläggsavgift flerbostadshus och verksamhet

Kärl
Tjänst Förklaring Avgift
Kärlhyra 370 l rullkärl 112 140 kr/år

660 l rullkärl 232 290 kr/år
Extrasäck Restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 

hämtning.
96 120 kr/säck

Utställning eller hemtagning kärl Vid ändring eller avslut av abonnemang. Om kärl inte återfinns, medförande extra 
körning, tas avgift ut för varje tillfälle. Avgift debiteras inte heller om kärlet gått sönder 
vid tömning.

424 530 kr/tillfälle

Tvätt av kärl 140-660 l kärl 512 640 kr/kärl
Fler än fem kärl inom samma geografiska område. 272 340 kr/kärl

Överfullt kärl Avgift debiteras om locket på kärlet inte går att stänga. 216 270 kr/kärl
Felsorteringsavgift - mat- och restavfall Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 

upptäcks i behållare för restavfall. Gäller kärl < 660 l.
400 500 kr/kärl

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 
upptäcks i behållare för restavfall. Gäller kärl =/> 660 l.

0,8 1 kr/liter 
behållar-volym

Budning kärl, utanför ordinarie hämttur Hämtning utanför ordinarie hämttur. Gäller även hämtning på röd dag och helgdag. ordinarie avgift + 20% kr/behållare

Container
Tjänst Förklaring Avgift
Containerhyra - löpande 2-4 m

3
container 2032 2540 kr/år

5-7 m
3

container 2680 3350 kr/år
8-10 m

3
container 2888 3610 kr/år

Containerhyra - tillfällig Alla storlekar 32 40 kr/dygn
Utställning container Alla storlekar. Vid ändring eller avslut av abonnemang. 1928 2410 kr/tillfälle
Hemtagning container Alla storlekar. Vid ändring eller avslut av abonnemang. 1928 2410 kr/tillfälle
Tvätt av container 1336 1670 kr/container
Felsorteringsavgift - mat- och restavfall Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall 

upptäcks i behållare för restavfall. 
0,8 1 kr/liter 

behållar-volym
Budning container och markbehållare, 
utanför ordinarie hämttur

Hämtning utanför ordinarie hämttur. Gäller även hämtning på röd dag och helgdag. ordinarie avgift + 20% kr/behållare

9
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AVFALLSTAXA 2023

Endast avsnitt med ändringar 
visas

Tilläggsavgift grovavfall samt bygg- och rivningsavfall

Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, t ex vitvaror, möbler, trädgårdsavfall. Bygg- och rivningsavfall som inte har producerats i en yrkesmässig verksamhet. Avfallet 
ska vara sorterat, emballerat och placerat vid farbar väg enligt instruktion. För vissa specialavfall gäller offert. Beställning via kundservice.

Tjänst Förklaring Avgift

Kollin, mindre Max tre kollin och 50 kg/kolli, hanterbart av en person 280 350 kr/tillfälle

För extra kolli tillkommer 64 80 kr/st

Skrymmande grovavfall - bil med 
gallervagn eller lätt lastbil

Grovavfall som kräver hämtning med bil och gallervagn eller lätt lastbil. Grundavgift 
samt total tidsåtgång över 2 timmar.

1120 1400 kr grundavgift

560 700 kr/timme

Skrymmande grovavfall - kranbil Grovavfall som kräver hämtning med kranbil. Grundavgift samt total tidsåtgång över 
2 timmar. Behandlingsavgift kr/m3 enligt Bygg- och rivningsavfall - container

2000 2500 kr grundavgift

1000 1250 kr/timme

Bygg- och rivningsavfall - storsäck Hemtagning och behandling sorterat avfall, inklusive säck 1 m3. 1320 1650 kr/säck

Bygg- och rivningsavfall - container Pris inkluderar behandling sorterat avfall. Hyra, utställning och hemtagning container 
enligt Tilläggsavgift flerbostadshus och verksamhet.

400 500 kr/m3

Felsorteringsavgift - bygg- och 
rivningsavfall

Om avfall lämnas felsorterat i storsäck eller container och det upptäcks vid lossning. 
Debitering efter tidsåtgång för eftersortering.

1600 2000 kr grundavgift

800 1000 kr/timme

Bomkörningsavgift Om avfall lämnas felsorterat i storsäck eller container och det upptäcks vid 
hämtningstillfället. Avfallet hämtas ej.

2000 2500 kr/tillfälle

AVFALLSTAXA 2023

Endast avsnitt med ändringar 
visas

5. Avloppsslam, fettavskiljarslam, fosforfilter och latrin

Hämtningsavgift
Tjänst Förklaring Avgift
Slamavskiljare, sluten tank, 
minireningsverk, mobil 
toalett (vagn/holk)

Volym 0-6,0 m
3

1432 1790 kr/tömning
Tillägg ytterligare påbörjad m3 149,6 260 kr/m

3

Tillägg slanglängd över 10 meter, maximalt 25 meter 8 10 kr/m
Tillägg slanglängd över 25 meter 32,8 41 kr/m

Fosforfälla Exklusive slamtömning 2744 3430 kr/tömning
Fettavskiljare Volym 0-3,0 m

3
1816 2270 kr/tömning

Tillägg ytterligare påbörjad m3 928 1160 kr/m
3

Ingen hämtningsavgft debiteras vid Uppehåll i hämtning av avloppsslam*.

Tilläggsavgift
Tjänst Förklaring Avgift
Budning Tillägg för budning inom 7 arbetsdagar från beställning 392 490 kr/tömning

Budning bestämd dag Tillägg för budning på en bestämd dag 520 650 kr/tömning

Akut tömning Tillägg för budning inom 8 timmar från beställning 656 820 kr/tömning

Akut tömning helg Tillägg för budning inom 8 timmar från beställning, då tömning sker på lördag el söndag. 1104 1380 kr/tömning

Bomkörning Om tömningsfordonet nekas tillträde till anläggningen utan att avbeställning har skett dygnet innan, om 
anläggningen är låst eller av annan anledning inte är tillgänglig vid tömningstillfället eller om 
anläggningen saknar erforderlig tömningsinstruktion erläggs denna avgift istället för hämtningsavgift.

656 820 kr/tillfälle

Felsorteringsavgift Om fettavfall i spillvatten avleds till VA-huvudmannens spillvattenledning utan avskiljning för separat 
hantering och hämtning av fettavskiljarslam. Per tillfälle enligt ordinarie tömningsintervall för 
fettavskiljare.

ordinarie avgift 
+ 50%

kr/tillfälle
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VA- TAXA 2023

ANLÄGGNINGSAVGIFT 2022
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BRUKNINGSAVGIFT 2022
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2022 Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa) kr/år
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Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) kr/år

VA-TAXA 2023

Anläggningsavgift inkl moms (kr)

Gällande Förslag

Typhus A 217 390 239 109

Typhus B 574 110 631 494

Brukningsavgift inkl moms (kr)

Gällande Förslag

Typhus A 10 315 11 037

Typhus B 117 040 125 228

En höjning med 10 % i anläggningsavgift innebär en ökning 
med ca 21 700 kr för typhus A och ca 57 400 kr för typhus B.

En höjning med 7 % på brukningsavgift innebär en ökning 
med 722 kr per år (60 kr/mån) för typhus A 

För typhus B ökar avgifterna med 8 188 kr/år (682 kr/mån)

Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 
inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2 och vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till dricks-, spill- och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricks-, spill- och dagvatten innehållande 15 lägenheter, 1 000 m2 våningsyta och 800 m2 tomtyta. Vattenförbrukning 
på 2 000 m3/år med 2 st. parallellkopplade vattenmätare av storlek qn 2,5 m3/h.

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande förändringar av VA-taxan att gälla f o m 2023-01-01

 Anläggningsavgift:  10 %

 Brukningsavgift: 7 %
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VA-TAXA 2023

VA-TAXA 2023
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

19 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 111 OK KS 2022/00411-2

Justering av avfallstaxa 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster och 
beslutar om följande förändringar: 

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 kr per år 
(21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 
158 kr per år (13 kr/ mån). 

3. Begränsningen av tolv kostnadsfria besök per år och hushåll på Orsa 
återvinningscentral tas bort i förslaget.

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen vars 
utgångpunkt är att avgifterna ska täcka kommunens samtliga kostnader för 
avfallshanteringen av kommunalt avfall. Omvärldsläget med prisökningar som följd gör 
också att kostnader för avfallsverksamheten fortsätter att öka. 

Den framtagna driftbudgeten för avfallsverksamheten för 2023 visar ett underskott på 
ca 1 miljon kr. För att uppnå en långsiktig stabil taxeutveckling föreslås att det 
budgeterade underskottet hanteras helt genom en totalhöjning av avfallstaxan med 8%.

Den nya föreslagna taxan innebär nya tilläggstjänster och redaktionella ändringar som 
till exempel en höjning av lägsta felsorteringsavgiften, införande av felsorteringsavgift 
avseende fettavfall i spillvatten samt att införa tolv fria besök per år och hushåll på 
Orsa återvinningscentral. Det innebär att hushållen från och med det 13:e besöket får 
betala för att lämna sitt avfall. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Förslag till avfallstaxa
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster och 
beslutar om följande förändringar: 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 kr per år 
(21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 
158 kr per år (13 kr/ mån). 

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

Yrkande
Susann Lindblad (C) yrkar på att ta bort begränsningen på tolv kostnadsfria besök per 
år och hushåll på Orsa återvinningscentral och yrkar i övrigt bifall till förslaget. 

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Susann Lindblads yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 111 OK KS 2022/00411-2

Justering av avfallstaxa 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster och 
beslutar om följande förändringar: 

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 kr per år 
(21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 
158 kr per år (13 kr/ mån). 

3. Begränsningen av tolv kostnadsfria besök per år och hushåll på Orsa 
återvinningscentral tas bort i förslaget.

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen vars 
utgångpunkt är att avgifterna ska täcka kommunens samtliga kostnader för 
avfallshanteringen av kommunalt avfall. Omvärldsläget med prisökningar som följd gör 
också att kostnader för avfallsverksamheten fortsätter att öka. 

Den framtagna driftbudgeten för avfallsverksamheten för 2023 visar ett underskott på 
ca 1 miljon kr. För att uppnå en långsiktig stabil taxeutveckling föreslås att det 
budgeterade underskottet hanteras helt genom en totalhöjning av avfallstaxan med 8%.

Den nya föreslagna taxan innebär nya tilläggstjänster och redaktionella ändringar som 
till exempel en höjning av lägsta felsorteringsavgiften, införande av felsorteringsavgift 
avseende fettavfall i spillvatten samt att införa tolv fria besök per år och hushåll på 
Orsa återvinningscentral. Det innebär att hushållen från och med det 13:e besöket får 
betala för att lämna sitt avfall. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Förslag till avfallstaxa
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster och 
beslutar om följande förändringar: 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 kr per år 
(21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 
158 kr per år (13 kr/ mån). 

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

Yrkande
Susann Lindblad (C) yrkar på att ta bort begränsningen på tolv kostnadsfria besök per 
år och hushåll på Orsa återvinningscentral och yrkar i övrigt bifall till förslaget. 

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Susann Lindblads yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 OK KS 2022/00411-2

Justering av avfallstaxa 2023
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster och 
beslutar om följande förändringar: 

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 kr per år 
(21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 
158 kr per år (13 kr/ mån). 

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen vars 
utgångpunkt är att avgifterna ska täcka kommunens samtliga kostnader för 
avfallshanteringen av kommunalt avfall. Omvärldsläget med prisökningar som följd gör 
också att kostnader för avfallsverksamheten fortsätter att öka. 

Den framtagna driftbudgeten för avfallsverksamheten för 2023 visar ett underskott på 
ca 1 miljon kr. För att uppnå en långsiktig stabil taxeutveckling föreslås att det 
budgeterade underskottet hanteras helt genom en totalhöjning av avfallstaxan med 8%.

Den nya föreslagna taxan innebär nya tilläggstjänster och redaktionella ändringar som 
till exempel en höjning av lägsta felsorteringsavgiften, införande av felsorteringsavgift 
avseende fettavfall i spillvatten samt att införa tolv fria besök per år och hushåll på 
Orsa återvinningscentral. Det innebär att hushållen från och med det 13:e besöket får 
betala för att lämna sitt avfall.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Förslag till avfallstaxa
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster och 
beslutar om följande förändringar: 

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 kr per år 
(21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 
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2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 
158 kr per år (13 kr/ mån). 

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2022-10-03
Dokument nr: OK KS 2022/00412-1, 455

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Justering av VA-taxa 2023
        
Sammanfattning av ärendet
VA-verksamheten har under flera år redovisat ett negativt resultat. Anledningen till 
detta är högre avskrivningar och akuta underhållsinsatser. Kostnaderna som förväntas 
öka är bland annat energikostnader och kostnader för reparation och underhåll. På sikt 
förväntas även ökade avskrivningskostnader pga. låneupptagning för att utföra 
överföringsledning till Grönklitt, biologisk rening i Bunk samt nya 
utbyggnadsområden.

För att täcka avgifter och räntor behöver VA-avgifterna justeras årligen. Förslaget från 
styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB är att justera brukningsavgifterna med 7% och 
anläggningsavgifterna med 10% från den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla från och med 
1 januari 2023.

Sändlista
NODAVA AB

Anna-Karin Göthe
Ställföreträdande kommunchef
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§ 112 OK KS 2022/00412-1

Justering av VA-taxa 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla från och med 
1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
VA-verksamheten har under flera år redovisat ett negativt resultat. Anledningen till 
detta är högre avskrivningar och akuta underhållsinsatser. Kostnaderna som förväntas 
öka är bland annat energikostnader och kostnader för reparation och underhåll. På sikt 
förväntas även ökade avskrivningskostnader pga. låneupptagning för att bland annat 
utföra överföringsledning till Grönklitt och nya utbyggnadsområden.

För att täcka avgifter och räntor behöver VA-avgifterna justeras årligen. Förslaget från 
styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB är att justera brukningsavgifterna med 7% och 
anläggningsavgifterna med 10% från den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla från och med 
1 januari 2023.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 112 OK KS 2022/00412-1

Justering av VA-taxa 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla från och med 
1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
VA-verksamheten har under flera år redovisat ett negativt resultat. Anledningen till 
detta är högre avskrivningar och akuta underhållsinsatser. Kostnaderna som förväntas 
öka är bland annat energikostnader och kostnader för reparation och underhåll. På sikt 
förväntas även ökade avskrivningskostnader pga. låneupptagning för att bland annat 
utföra överföringsledning till Grönklitt och nya utbyggnadsområden.

För att täcka avgifter och räntor behöver VA-avgifterna justeras årligen. Förslaget från 
styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB är att justera brukningsavgifterna med 7% och 
anläggningsavgifterna med 10% från den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla från och med 
1 januari 2023.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 66 OK KS 2022/00412-1

Justering av VA-taxa 2023
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla från och med 
1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
VA-verksamheten har under flera år redovisat ett negativt resultat. Anledningen till 
detta är högre avskrivningar och akuta underhållsinsatser. Kostnaderna som förväntas 
öka är bland annat energikostnader och kostnader för reparation och underhåll. På sikt 
förväntas även ökade avskrivningskostnader pga. låneupptagning för att bland annat 
utföra överföringsledning till Grönklitt och nya utbyggnadsområden.

För att täcka avgifter och räntor behöver VA-avgifterna justeras årligen. Förslaget från 
styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB är att justera brukningsavgifterna med 7% och 
anläggningsavgifterna med 10% från den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-10-03
Protokollsutdrag styrelsemöte Orsa Vatten och Avfall AB 2022-09-07

Förslag till beslut
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla från och 
med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla från och med 
1 januari 2023.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2022-06-30
Dokument nr: OK OMS 2022/00111-1, 706

1(1)

Verksamhetsområde omsorg
Jesper Karlsson

Kommunstyrelsen

Avgifter 2023 (taxa för alkoholservering och 
tobaksförsäljning m.m.)
Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun jobbar gemensamt med Mora kommun vad gäller miljö- och 
byggnadsfrågor. Från och med 2023 kommer dessa frågor hanteras i en ny 
gemensam nämnd. Till den nämnden kommer då även alkohol- och 
tobakshandläggning höra.

Som ett förberedande led inför sammanslagningen av de senare frågorna har här 
tagits fram ett förslag gällande avgifter kopplade till denna verksamhet. Avgifterna 
skiljer sig i dagsläget åt kommunerna emellan, men det nu aktuella förslaget är berett 
gemensamt på tjänstepersonsnivå och läggs fram likadant i båda kommunerna. 
Utöver själva förslaget följer det med ett jämförande beslutsunderlag med 
nuvarande avgiftsnivåer för att visa på föreslagna förändringar så tydligt som 
möjligt.

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2023 och anges som procent av 
prisbasbeloppet av gällande prisbasbelopp för att säkerställa att avgifterna ska följa 
den allmänna prisutvecklingen i samhället i övrigt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande, 7/9-22
 Förslag till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning m.m.
 Jämförande beslutsunderlag inför beslut om ny taxa för alkohol och tobak

Förslag till beslut
Utskottet rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta den bilagda taxan för alkoholservering och tobaksförsäljning m.m.

Sändlista

Jesper Karlsson
Omsorgschef
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är regler
Regler är en detaljerad samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. De
koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. Riktlinjen tar typiskt sikte på att skapa en
gemensam norm för ett önskat beteende medan regler mer sätter gränser och förbjuder vissa beteenden.
Riktlinjen kan tillämpas med lokala variationer medan regler drar en absolut gräns för våra handlingar. När
reglerna är övergripande beslutas de av kommunfullmäktige medan regler som berör den verksamheten beslutas
av verksamheten själv. Om reglerna innehåller taxor och avgifter ska det framgå av dokumenttiteln, till exempel
Regler och taxor.

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, ”måste”
och ”får inte”.

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum för beslut:

Dokumentet gäller för:

För revidering ansvarar: Handläggare för serveringstillstånd
Datum för revidering:

Diarienummer:

Revideringsintervall:
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Inledande bestämmelser
1 §  Orsa kommun har ansvar för handläggningen och tillsynen av frågor rörande
alkoholserveringstillstånd, tobaksförsäljning m.m. Kommunen har enligt samma lagar som slår fast
sådant ansvar samtidigt en möjlighet att ta ut avgifter för såväl ansökan som för själva tillsynen.

I denna taxa anges vad kommunen har beslutat ta ut i avgift för frågor hörande till detta område.

2 §Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning av ansökningar, anmälningar och tillsyn gällande

1. serveringstillstånd av alkohol och försäljning av folköl, i enlighet med alkohollag (2010:1622),
2. försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, i enlighet med lag

(2018:2088) om tobak och liknande produkter,
3. försäljning av receptfria läkemedel, i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa

receptfria läkemedel,
4. försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, i enlighet med lag (2022:1257) om tobaksfria

nikotinprodukter.

3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. tillsyn eller kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat,
2. handläggning som föranleds av ett beslut av kommunen överklagas.

4 § Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften.
Det kan exempelvis föranledas med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter.

5 §  För att säkerställa att avgifterna ska följa en allmän prisutveckling anges avgifterna som
procentsatser av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för nästföljande år fastställs i normalfallet
i september. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor.
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Avgifter vid servering av alkohol
Ansökningsavgifter
6 §  Avgifter kopplade till handläggningen av ansökningar om  stadigvarande serveringstillstånd
framgår av tabellen nedan. Vid ny ansökan om tillstånd ingår en provavgift.

Procent av
prisbasbelopp

Avgift 2023

Stadigvarande tillstånd
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd 21,0 % 11 000 kr
Ny ansökan inom tre månader efter tre underkända prov 10,5 % 5 500 kr

Ägarförändringar inom ett bolag 11,4 % 6 000 kr
Förändring inom styrelse 2,9 % 1 500 kr
Ändrat serveringstillstånd 11,4 % 6 000 kr

Tillfälligt ändrat serveringstillstånd 2,9 % 1 500 kr
Tillstånd för provsmakning 5,7 % 3 000 kr

Anmälan om lokal för cateringtillstånd 0,8 % 400 kr
Kunskapsprov, per omprovstillfälle 3,0 % 1 600 kr

7 §  Avgifter kopplade till handläggningen av ansökningar om  tillfälliga serveringstillståndframgår av
tabellen nedan. Vid ny ansökan om tillstånd ingår en provavgift.

Ansökningar från krögare som redan har stadigvarande tillstånd i Orsa betraktas som en intern
ansökan enligt nedan. En ansökan som inte är intern ansökan är en extern ansökan.

Procent av
prisbasbelopp

Avgift 2023

Tillfälliga tillstånd
Riktat mot allmänheten
Extern ansökan om tillfälligt tillstånd (allmänheten) 21,0 % 11 000 kr
Extern, återkommande, ansökan om tillfälligt tillstånd
(allmänheten)

11,2 % 5 900 kr

Intern ansökan om tillfälligt tillstånd (allmänheten) 7,6 % 4 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta för
fler krögare (som har stadigvarande tillstånd)

5,0 % 2 600 kr

Kunskapsprov, per omprovstillfälle 4,4 % 2 300 kr

Slutna sällskap

Ansökan om tillfälligt tillstånd (slutet sällskap) 2,9 % 1 500 kr
Kunskapsprov (slutet sällskap), per omprovstillfälle 2,1 % 1 100 kr
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Tillsynsavgifter
8 §  För tillsynen av de stadigvarande serveringstillstånden utgår det en årlig tillsynsavgift. Avgiften
består av två delar, dels en fast schablon, dels en rörlig schablon baserad på verksamhetens
alkoholomsättning föregående år. Tillsynsavgiften framgår av tabellen nedan.

Den aktuella omsättningen framgår av den restaurangrapport som årligen ska lämnas in av den som
har ett stadigvarande serveringstillstånd. Senast den 1 mars ska föregående års uppgifter ha kommit
in till kommunen. Om uppgifterna inte kommit in i sådan tid utgår en förseningsavgift á 1 100 kronor.

Om restaurangrapporten fortfarande inte inkommer trots sådan påminnelse utgår en extra
förseningsavgift och därtill anses den rörliga delen av tillsynsavgiften vara i högsta avgiftsklassen. Det
ska i sammanhanget även noteras att sådan underlåtenhet att lämna in uppgifter i förlängningen även
kan leda till en tillsynsutredning av serveringstillståndet. Vid upprepande och återkommande
underlåtenhet att lämna in de uppgifter som krävs för att kommunen ska kunna genomföra tillsynen
kan med andra ord även disciplinära påföljder som erinran, varning eller t.o.m. återkallelse av
serveringstillståndet bli aktuella.

Procent av
prisbasbelopp

Avgift 2023 Sammanlagd
tillsynsavgift (2023)

Fast tillsynsavgift 3,8 % 2 000 kr

Rörlig tillsynsavgift

0–75 000 kr 0 % 0 kr 2 000 kr
75 001–50 000 kr 2,8 % 1 300 kr 3 300 kr

150 001–225 000 kr 4,6 % 2 400 kr 4 400 kr
225 001–300 000 kr 7,0 % 3 700 kr 5 700 kr
300 001–500 000 kr 9,1 % 4 800 kr 6 800 kr

500 001–750 000 kr 13,5 % 7 100 kr 9 100 kr
750 001–1 000 000 kr 16,2 % 8 500 kr 10 500 kr

1 000 001–2 000 000 kr 19,0 % 10 000 kr 12 000 kr
2 000 001–3 000 000 kr 29,3 % 15 400 kr 17 400 kr

3 000 001–4 000 000 kr 31,6 % 16 600 kr 18 600 kr
4 000 001–5 000 000 kr 33,7 % 17 700 kr 19 700 kr
5 000 001–6 000 000 kr 36,0 % 18 900 kr 20 900 kr

6 000 001–7 000 000 kr 38,1 % 20 000 kr 22 000 kr
7 000 001–8 000 000 kr 40,6 % 21 300 kr 23 300 kr

mer än 8 000 000 kr 42,9 % 22 500 kr 24 500 kr
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Avgifter vid försäljning av tobak m.m.
Ansökningsavgifter
9 §Avgifter kopplade till handläggningen av ansökningar om  försäljningstillstånd för tobak framgår
av tabellen nedan. Avgiften är densamma oavsett om det handlar om stadigvarande eller tillfälligt
tillstånd.

Procent av
prisbasbelopp

Avgift 2023

Ansökan om försäljningstillstånd (tobak) 12,0 % 6 300 kr
Förändring i bolag 12,0 % 6 300 kr

Tillsynsavgifter
10 §Avgifter för tillsynen av försäljning av tobak,  folköl,  e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, tobaksfria
nikotinprodukter samt  receptfria läkemedel, framgår av tabellen nedan. Tillsynsavgiften är en årlig
schablonavgift. För den näringsidkare som har flera anmälningspliktiga kategorier tillkommer 500
kronor per extra kategori.

Procent av
prisbasbelopp

Avgift 2023

Tobak 4,0 % 2 100 kr

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare 2,1 % 1 100 kr
Tobaksfria nikotinprodukter 2,1 % 1 100 kr

Folköl 2,1 % 1 100 kr
Receptfria läkemedel 2,1 % 1 100 kr
Kontrollköp 2,1 % 1 100 kr
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Jämförande beslutsunderlag - inför beslut om ny (gemensam) taxa för alkohol och tobak m.m.

Stadigvarande tillstånd [Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd 10 500 11 000 11 000 0 0% Här borde det förtydligas att ett

prov ingår, jfr nedan om
provavgifter (per tillfälle).

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd
slutna sällskap - 10 700 300 3%

Tas bort - allt till vanlig
nyansökan

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd
slutna sällskap, catering - 10 000 1 000 10%

Tas bort - allt till vanlig
nyansökan

Ny ansökan inom tre månader efter tre
underkända prov 5 300 5 000 5 500 500 10%
Ägarförändringar inom ett bolag 10 500 - 6 000
Byte av ägare eller ändrad bolagsform 5 450 550 10% Mora har inte denna benämning,

de har "Ägarförändringar inom
ett bolag"

Förändring inom styrelsen 6 200 - 1 500
Mindre förändring i bolag, till exempel
byte av en (1) bolagsman

1 000 1 500 500 50% Mora har inte denna benämning,
de har "Förändring inom
styrelse"

Ändrat serveringstillstånd 5 900 - 6 000
Ändrat serveringstillstånd, yta 5 500 500 9% Tas bort - allt till ändrat

serveringstillstånd
Ändrat serveringstillstånd, tider 5 000 1 000 20% Tas bort - allt till ändrat

serveringstillstånd
Tillfälligt ändrat serveringstillstånd 2 000 - 1 500
Tillfälligt utökad serveringstid eller yta,
max 5 st. tillfällen

- 1 000 500 50%

Tillstånd för provsmakning 2 300 - 3 000
Stadigvarande tillstånd för provsmakning - 6 000 -3 000 -50% Tas bort - allt till samma för

provsmakning
Tillfälligt tillstånd för provsmakning,
befintliga krögare

- 3 000 0 0% Tas bort - allt till samma för
provsmakning

Anmälan om lokal för cateringtillstånd 500 300 400 100 33%

Kunskapsprov, per tillfälle 2 300 1 500 1 600 100 7% Blir en höjning. Kan bli högre om
man tvingas till omprov, för i
Orsas nuvarande ingår två st.
omprov.

Förseningsavgift om restaurangrapport
inte inkommer vid påminnelse

2 500 1 000 1 100 100 10% Den  här avgiften har inte
behövts användas i Orsa under
överskådlig tid.

Förseningsavgift om restaurangrapport
fortfarande inte kommer in

2500 +
högsta

avgiftsklass i
den rörliga

delen

- 1 100 Orsa har inte haft sådan avgift.

Tillfälliga tillstånd [Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar
Allmänheten
Tillfälligt tillstånd, allmänheten, extern
ansökan

11 000 - 11 000 4 500 69%

Tillfälligt tillstånd, allmänheten,
återkommande ansökan från extern

5 900 - 5 900 -600 -9%

Tillfälligt tillstånd, allmänheten, befintliga
krögare

3 600 - 4 000 -2 500 -38%

Tillfälligt tillstånd, allmänheten - 6 500 I Orsa har inte gjorts skillnad på
vem som sökt om tillfälligt
tillstånd, bara om det är till
allmänheten eller slutna sällskap
- å andra sidan har det inte varit
lika dyrt som ett stadigvarande
tillstånd. Se skillnaderna ovan för
de olika kategorierna.

Tillfälligt tillstånd för gemensam
serveringsyta för fler krögare (med
stadigvarande tillstånd)

- 2 500 2 600 100 4% Mora har inte haft avgiften
tidigare.

Slutna sällskap
Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap 1 600 1 400 1 500 100 7%
Kunskapsprov, slutet sällskap, per tillfälle 1 100 1 500 1 100 -400 -27% Blir en sänkning. Men i Orsas

nuvarande ingår de två
omproven utan extra kostnad. Så
för den som gör tre prov blir det
något dyrare.

Avgifter tobak [Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar
Ny ansökan om stadigvarande
försäljningstillstånd

8 100 6 000 6 300 300 5% Förslaget är att ta bort "Ny" och
"stadigvarande". Så att det är
samma oavsett om det är
tillfälligt eller stadigvarande eller
för den delen att det handlar om
en förändring i bolaget.

Ny ansökan om tillfälligt
försäljningstillstånd

6 100 - Orsa har inte haft sådan avgift.

Betydande förändring i bolag 8 100 - Orsa har inte haft sådan avgift.

Mindre förändring i bolag 6 100 - Orsa har inte haft sådan avgift.

Tillsynsavgift 6 100 2 000 2 100 100 5% Är en årlig schablonavgift.

Avgifter folköl [Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar
Anmälningsavgift vid försäljning av folköl 1 300 0 0 0 Orsa har inte haft sådan avgift.

Tillsynsavgift 1 300 1 000 1 100 100 10% För den näringsidkare som har
flera anmälningspliktiga
kategorier (folköl, e-cigaretter,
receptfria läkemedel och
tobaksfria nikotinprodukter)
tillkommer 500 kronor per extra
kategori. En sådan avgift blir med
andra ord 1 100, 1 600, 2 100
eller 2 600 kronor sammanlagt.

Avgifter e-cigaretter och
påfyllandsbehållare

[Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar

Anmälningsavgift vid försäljning e-
cigaretter och påfyllnadsbehållare

1 300 0 0 0 Orsa har inte haft sådan avgift.

Tillsynsavgift 1 300 1 000 1 100 100 10% För den näringsidkare som har
flera anmälningspliktiga
kategorier (folköl, e-cigaretter,
receptfria läkemedel och
tobaksfria nikotinprodukter)
tillkommer 500 kronor per extra
kategori. En sådan avgift blir med
andra ord 1 100, 1 600, 2 100
eller 2 600 kronor sammanlagt.

Avgifter tobaksfria nikotinprodukter [Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar
Anmälningsavgift vid försäljning av
tobaksfria nikotinprodukter

0 0 0 0 Nya lagregler som börjar gälla 1
augusti 2022. Avgiften har med
andra ord inte funnits tidigare.

Tillsynsavgift 0 0 1 100 1 100 Nya lagregler som börjar gälla 1
augusti 2022. Avgiften har med
andra ord inte funnits tidigare.

Avgifter receptfria läkemedel [Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar
Tillsynsavgift 1 300 1 000 1 100 100 10% Orsa har lagt ihop kategorierna

folköl, e-cigaretter och receptfria
läkemedel. Den som säljer flera
kategorier tillsynas vid samma
tillfälle och får därför lägre avgift.

Tillsynsavgifter stadigvarande tillstånd [Mora] Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i % Kommentar
Fast tillsynsavgift 1 500 1 000 2 000 1 000 100%

Rörlig tillsynsavgift
Det här är svårt att jämföra eftersom Mora och Orsa har haft olika intervaller för de olika avgifterna. För att se det nya förslaget hänvisas till utkastet för
den nya taxan. Men för att ändå få ett jämförande underlag återges nedan hur det nya förslaget skulle påverka dagens krögare i Orsa, under förutsättning
att de redovisar samma omsättning.

Tillsynsavgifter baserad på omsättning - en jämförelse i utfallet
Objekt Omsättning Avgiften nu Nya förslaget Förändring i kr Förändring i %
Centralgrillen 73 400 3 200 2 000 -1 200 -38%
Kafé Koppången 11 456 3 200 2 000 -1 200 -38%
Camp Noppikoski/Värdshuset Trollet 22 963 3 200 2 000 -1 200 -38%
Pizzeria Amore 61 015 3 200 2 000 -1 200 -38%
Restaurang Gruvan 55 682 3 200 2 000 -1 200 -38%
Raperin Restaurang och Café AB 137 828 4 500 3 300 -1 200 -27%
Restaurang Stinsen 251 846 4 500 5 700 1 200 27%
Sametrestaurangen/ Frelins 269 749 6 500 5 700 -800 -12%
Orsa Hornberga Gård AB 262 557 6 500 5 700 -800 -12%
Smidgården Fryksås 666 001 7 500 9 100 1 600 21%
Restaurang Akropolis, Kobane HB 687 738 7 500 9 100 1 600 21%
Kungshaga Hotell AB 517 807 7 500 9 100 1 600 21%
Lilla Sällskapet 745 198 7 500 9 100 1 600 21%
Orsa Järnvägshotell 523 224 7 500 9 100 1 600 21%
Restaurang Ugglan och Björnen 1 285 970 9 500 12 000 2 500 26%
Brasserie Udden 1 226 525 9 500 12 000 2 500 26%
Orsa Bowling 1 193 855 9 500 12 000 2 500 26%
Toppstugan Orsa Grönklitt 1 586 308 11 000 12 000 1 000 9%
Fryksås Hotell & Gestgifveri AB 756 495 11 000 10 500 -500 -5%

0
126 000 134 400 8 400 7%
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§ 106 OK OMS 2022/00111-1

Avgifter 2023 (taxa för alkohol och tobak)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning 
med mera.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun jobbar gemensamt med Mora kommun vad gäller miljö- och 
byggnadsfrågor. Från och med 2023 kommer dessa frågor hanteras i en ny gemensam 
nämnd. Till den nämnden kommer då även alkohol- och tobakshandläggning höra.

Som ett förberedande led inför sammanslagningen av de senare frågorna har det tagits 
fram ett förslag gällande avgifter kopplade till denna verksamhet. Avgifterna skiljer sig 
i dagsläget åt kommunerna emellan, men det nu aktuella förslaget är berett gemensamt 
på tjänstepersonsnivå och läggs fram likadant i båda kommunerna. Utöver själva 
förslaget följer det med ett jämförande beslutsunderlag med nuvarande avgiftsnivåer 
för att visa på föreslagna förändringar så tydligt som möjligt.

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2023 och anges som procent av 
prisbasbeloppet av gällande prisbasbelopp för att säkerställa att avgifterna ska följa den 
allmänna prisutvecklingen i samhället i övrigt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-09-14 och utskott för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-09-07
Förslag till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning med mera
Jämförande beslutsunderlag inför beslut om ny taxa för alkohol och tobak

Förslag till beslut
Utskottet för strategi och utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning 
med mera.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 58 OK OMS 2022/00111-1

Avgifter 2023 (taxa för alkohol och tobak)
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning 
med mera.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun jobbar gemensamt med Mora kommun vad gäller miljö- och 
byggnadsfrågor. Från och med 2023 kommer dessa frågor hanteras i en ny gemensam 
nämnd. Till den nämnden kommer då även alkohol- och tobakshandläggning höra.

Som ett förberedande led inför sammanslagningen av de senare frågorna har det tagits 
fram ett förslag gällande avgifter kopplade till denna verksamhet. Avgifterna skiljer sig 
i dagsläget åt kommunerna emellan, men det nu aktuella förslaget är berett gemensamt 
på tjänstepersonsnivå och läggs fram likadant i båda kommunerna. Utöver själva 
förslaget följer det med ett jämförande beslutsunderlag med nuvarande avgiftsnivåer 
för att visa på föreslagna förändringar så tydligt som möjligt.

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2023 och anges som procent av 
prisbasbeloppet av gällande prisbasbelopp för att säkerställa att avgifterna ska följa den 
allmänna prisutvecklingen i samhället i övrigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-09-07
Förslag till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning med mera
Jämförande beslutsunderlag inför beslut om ny taxa för alkohol och tobak
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-09-14

Förslag till beslut
Utskottet rekommenderar kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning 
med mera.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 85 OK OMS 2022/00111–1

Avgifter 2023 (taxa för alkohol och tobak)
Beslut
Utskottet rekommenderar kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och 
tobaksförsäljning med mera

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun jobbar gemensamt med Mora kommun vad gäller miljö- och 
byggnadsfrågor. Från och med 2023 kommer dessa frågor hanteras i en ny 
gemensam nämnd. Till den nämnden kommer då även alkohol- och 
tobakshandläggning höra.

Som ett förberedande led inför sammanslagningen av de senare frågorna har här 
tagits fram ett förslag gällande avgifter kopplade till denna verksamhet. Avgifterna 
skiljer sig i dagsläget åt kommunerna emellan, men det nu aktuella förslaget är 
berett gemensamt på tjänstepersonsnivå och läggs fram likadant i båda 
kommunerna. Utöver själva förslaget följer det med ett jämförande beslutsunderlag 
med nuvarande avgiftsnivåer för att visa på föreslagna förändringar så tydligt som 
möjligt.

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2023 och anges som procent av 
prisbasbeloppet av gällande prisbasbelopp för att säkerställa att avgifterna ska följa 
den allmänna prisutvecklingen i samhället i övrigt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande, 2022-09-07
 Förslag till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning med mera
 Jämförande beslutsunderlag inför beslut om ny taxa för alkohol och tobak

Förslag till beslut
Utskottet rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta den bilagda taxan för alkoholservering och tobaksförsäljning m.m.

Sändlista
-
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Verksamhetsområde omsorg
Jesper Karlsson

Kommunstyrelsen

Avgifter 2023 (äldreomsorgen)
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för avgifter inom omsorgen är föremål för en årlig revidering. Årets förslag 
på nya avgifter inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen för kommande år 
innehåller inga större förändringar, utan är i huvudsak en anpassning till den allmänna 
prisutvecklingen i samhället. Denna allmänna prisutveckling speglas huvudsakligen 
genom prisbasbeloppet som fastställs nytt inför varje år. Flertalet av de belopp som 
används för att beräkna avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är 
direkt knutna till prisbasbeloppet. Utöver de direkt styrda avgifterna föreslås i detta 
förslag även en ungefärligt motsvarande höjning på 5 % på de avgifter som inte styrs 
direkt av prisbasbeloppet, för att inte delar av avgifterna ska hamna efter den allmänna 
prisutvecklingen.

Utöver dessa smärre prisjusteringsnivåförslag finns även en materiell, lite större 
ändring. Det handlar om att den regionala hjälpmedelsnämnden lämnat förslag till 
samtliga dalakommuner gällande patientavgifter för hjälpmedel. I det förslaget 
rekommenderas samtliga kommuner fatta beslut om en hjälpmedelsavgift på 250 kronor 
per förskrivet hjälpmedel, vilket är en höjning med 100 kronor jämfört med idag. Därtill 
föreslås det införas ett gemensamt högkostnadsskydd på 1 150 kronor per 
tolvmånadersperiod. Bakgrunden och de närmare detaljerna till hjälpmedelsnämndens 
beslut utvecklas i bifogat beslutsunderlag från dem. Båda dessa ändringar har hur som 
helst bakats in i det nu aktuella förslaget på nya avgifter fr.o.m. 2023 inom omsorgen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 13/9-22
Förslag till Riktlinjer för avgifter i omsorgen
Beslutsunderlag från hjälpmedelsnämnden Dalarna, 21/4-22 och 16/5-22

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
ändringarna i riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sändlista
Klicka här för att ange text.

Jesper Karlsson
Omsorgschef
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktningsdokument Ramdokument

Översiktlig Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera

Detaljerad Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en riktlinje
Riktlinjen ger ett konkret stöd för ett visst handlande och anger till exempel rekommendationer för hur en policy
ska uppnås. Riktlinjen utformas för en viss verksamhet och kan betraktas som en allmänt hållen handbok.
Riktlinjen lämnar ett visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.

Riktlinjen ska ge konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras. Riktlinjen kan lägga ett golv
för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjen kan
också vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt.

Beslutad av:  kommunfullmäktige
Datum för beslut:
Dokumentet gäller för:
För revidering ansvarar:
Datum för revidering:
Diarienummer:
Bilagor:
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Riktlinjer för avgifter i omsorgen
Dessa riktlinjer beskriver kommunens avgiftssystem och tillämpningsanvisningar för äldreomsorgen
och särskilda omsorgen i Orsa kommun. I huvudsak handlar det om insatser beviljade enligt
socialtjänstlagen (2001:453), i det följande SoL. Kommuner har enligt SoL rätt att ta ut avgifter för
äldre- och funktionsvariationsomsorg. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens
självkostnader.

Avgiftsnivåer och taxor beslutas av kommunfullmäktige. Flera av de belopp som används för att
beräkna avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är enligt SoL knutna till
prisbasbeloppet. År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor.

Avgiften grundar sig på omfattningen av de insatser omsorgstagaren har, hens inkomster och
boendekostnad. Omsorgstagaren betalar aldrig mer än maxavgiften för de insatser som hen beviljats.
Däremot kan avgiften bli lägre beroende på inkomst och boendekostnad, avgiften kan t.o.m. helt
sättas ned till noll kronor.

1 Inkomster
Som inkomst räknas skattepliktiga inkomster av tjänst (t.ex. pension, sjukpenning och livränta),
näringsverksamhet och kapital. Även vissa inkomster och ersättningar som inte är skattepliktiga läggs
till omsorgstagarens nettoinkomst. Exempel på sådant kan enligt 8 kap. 4 § SoL vara utländska
inkomster (pensioner och invalidförmåner), ersättning från avtalsgruppförsäkring (AGS),
bostadstillägg till pensionärer (BTP) och särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP).

Om omsorgstagaren bor tillsammans med sin make/maka beräknas inkomsten som hälften av deras
sammanlagda inkomst. För sambor räknas inkomsten var för sig.

2 Boendekostnader
Om omsorgstagaren bor i egen lägenhet eller på äldreboende är hyran eller månadsavgiften hens
boendekostnad. Har omsorgstagaren lån på bostaden räknas dessutom räntekostnaden in. Eventuell
kostnad för uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller månadsavgift, räknas också som
boendekostnad.

Om omsorgstagaren bor i eget hus ingår räntekostnad på bostadslån, tomträttsavgäld och
fastighetsavgift. Kostnader för uppvärmning och drift beräknas enligt ett schablonbelopp som
Pensionsmyndigheten tar fram (173 kr/m² för 2022). Boendekostnaden delas med det antal vuxna
personer som delar hushåll.
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3 Beräkning av avgift
Kommunen ska se till att omsorgsavgifterna inte blir för höga, så att omsorgstagaren har kvar
tillräckliga medel för sina normala levnadskostnader. Omsorgstagaren får därför räkna bort en viss
del av sina inkomster innan avgiften kan fastställas. Det är det som kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet är summan av ett minimibelopp (se nedan) och omsorgstagarens
boendekostnad. Förbehållsbeloppet dras från omsorgstagarens sammanlagda inkomst efter skatt
och det som återstår kallas avgiftsutrymme.

Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift omsorgstagaren ska betala för de insatser hen är
beviljad. Beroende på hur stort avgiftsutrymmet är kan avgiften reduceras. Finns inget
avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Däremot betalar omsorgstagaren alltid hyra, mat, resor och
hjälpmedel.

När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens make/maka eller sambo
inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Av den anledningen gör kommunen olika
beräkningar för ensamstående och sammanboende i det följande för att undvika detta.

3.1 Minimibeloppet
Minimibeloppet regleras i 8 kap. 7 § SoL och motsvaras av en viss andel av prisbasbeloppet. För 2023
är minimibeloppet 6 458 kronor per månad för ensamstående och 5 269 kronor vardera för
sammanboende makar och sambor.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, dagstidning,
telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, enklare tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor samt möbler och husgeråd.

Om omsorgstagarens kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger normalkostnaderna, eller
om hen har andra fördyrande levnadsomkostnader, kan ansökan göras om ett individuellt tillägg.
Dessa kostnader ska då vara varaktiga (under minst sex månader) och uppgå till minst 200 kronor per
månad. Det kan t.ex. gälla kostnader för god man.

3.1.1 Anpassningar av minimibeloppet för särskilt boende
För den som bor på särskilt boende görs två justeringar av minimibeloppet automatiskt, det är med
andra ord inte något som omsorgstagaren måste ansöka om särskilt.

För den fördyring som det innebär att köpa maten färdiglagad via kommunen, jämfört med att laga
maten själv, får omsorgstagaren en kompensation på avgiften genom ett individuellt tillägg på
förbehållsbeloppet som motsvarar kostnaden för tillagningen. Tillägget utgörs av mellanskillnaden
mellan matavgiften och Konsumentverkets schablon för livsmedelskostnader.
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Åt andra hållet görs sedan ett avdrag från minimibeloppet då flera av kostnaderna som ska täckas
redan ingår i boendet, exempelvis möbler, husgeråd och hushållsel. Det motsvaras av 8 ‰ av
prisbasbeloppet per månad för ensamstående och 6 ‰ av prisbasbeloppet per månad för
sammanboende (för 2023 motsvaras det av 419 kronor för ensamstående och 314 kronor för
sammanboende).

3.2 Dubbla boendekostnader
Omsorgstagare som flyttar in permanent på ett särskilt boende kan behöva tid att ställa om från
tidigare boende. Den som har för avsikt att avveckla sin tidigare bostad kan under en
omställningsperiod få räkna med både den gamla och nya bostadskostnaden i underlaget när avgiften
beräknas. Detta gäller under inflyttningsmånaden samt ytterligare högst tre månader för hyresrätt
och högst sex månader för eget ägt boende.

4 Omsorgsavgift
Den sammanlagda avgiften för de insatser som beviljats kan, som ovan beskrivits, inte överstiga
omsorgstagarens avgiftsutrymme. Med andra ord utgår ingen avgift om det inte finns något
avgiftsutrymme. För den som har tillräckligt stort avgiftsutrymme finns det dessutom ett tak för vad
omsorgen, utöver mat och hyra, får kosta. Denna maxtaxa framgår av 8 kap. 5 § SoL. För 2023 uppgår
maxtaxan till 2 355 kronor per månad.

Beviljade insatser debiteras enligt fasta taxor för vissa insatser. För övriga insatser debiteras
omsorgsavgiften enligt tre nivåer, den enskilde placeras i en av nivåerna utifrån vilka insatser som
beviljats (och man betalar endast för en nivå).

4.1 Nivå 1 – enstaka insatser per månad
Den lägsta nivån (nivå 1) är för de som enbart har enstaka insatser per månad. Det kan exempelvis
handla om städning var tredje vecka. Avgiften blir i dessa fall 420 kronor per månad (om inte
avgiftsutrymmet är lägre än så).

4.2 Nivå 2 – enstaka insatser per vecka
Mellannivån (nivå 2) är för de som har enstaka insatser per vecka. Det kan exempelvis handla om inköp
en gång per vecka. Avgiften blir i dessa fall 1 680 kronor per månad (om inte avgiftsutrymmet är lägre
än så).
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4.3 Nivå 3 – maxtaxa
Högsta nivån (nivå 3) är för övriga omsorgstagare, alltså för de som har fler än enstaka insatser per
vecka. Avgiften blir hela den enskildes avgiftsutrymme, dock aldrig högre än maxtaxan (2 355 kronor
per månad för 2023).

4.4 Särskilda insatser med fast taxa

4.4.1 Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 420 kronor per månad. Den som har beviljats trygghetslarm får även
ett brandlarm installerat, för detta utgår ingen avgift.

4.4.2 Dagverksamhet
Avgiften för äldreomsorgens dagverksamhet är 48 kronor per dag för själva deltagandet (omsorgen)
Därutöver debiteras maten med 68 kronor per dag.

4.4.3 Korttids
Avgiften för omsorgen på korttids är 74 kronor per dag. Därutöver debiteras maten med 137 kronor
per dag. Här räknas in- och utskrivningsdag tillsammans som en dag.

4.4.4 Särskilt boende
Avgiften för mat, helpension på särskilt boende, är 4 110 kronor per månad. Därutöver debiteras 184
kronor per månad för förbrukningsmaterial och 53 kronor per månad för hjälpmedel.

Vid frånvaro på grund av tillfällig vistelse på sjukhus minskar omsorgstagarens matavgift från första
dagen. Avdrag sker endast med hela dagar och in- och utskrivningsdag räknas tillsammans som en
dag.

4.4.5 Trygghetsboende - lunchabonnemang
Ett lunchabonnemang på trygghetsboendet på Lillåhem kostar 2 047 kronor per månad.
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5 Omsorgsresor
Den som är beviljad dagverksamhet inom äldreomsorgen kan få hjälp med skjuts till och från
verksamheten. Denna skjuts utförs i samarbete med Dalatrafik (Region Dalarna). Kommunen
debiterar i dessa fall en avgift i enlighet med Dalatrafiks taxa (för 2022 innebär det 20 kronor per resa).

För annan resa från kommunens verksamhet till hemmet, exempelvis från korttids till hemmet, kan
en kommunresa beviljas om det finns särskilda skäl. Sådan resa debiteras med en avgift som även här
följer Dalatrafiks taxa (för 2022 innebär det 40 kronor per resa).

6 Hyra
Den som bor på ett särskilt boende hyr bostaden i andra hand genom kommunen.
Hyresbestämmelserna utgår från 12 kap. jordabalken (1970:994), i det följande JB. Hyran baseras på
lägenhetens yta med ett pris baserat på kommunens självkostnad gentemot hyresvärden. Hyrorna
räknas upp den 1 januari varje år enligt konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår).
Hyrespriset anpassas varje år till indextalet för oktober månad, året innan.

6.1 Bostadsavgift som inte är hyra (korttids)
För den som bor i korttidsboende och inte betalar någon annan hyra tas en viss boendeavgift ut. Enligt
8 kap. 5 § SoL är den högst en viss andel av prisbasbeloppet, för 2023 är det 2 423 kronor per månad.

6.2 Debitering vid in-, ut- och omflyttning
Vid inflyttning och omflyttning erläggs hyra det antal dagar i kalendermånaden som omsorgstagaren
disponerar respektive boende.

Vid utflyttning på grund av dödsfall debiteras hyran den månad omsorgstagaren avlider och en månad
därefter, enligt 12 kap. 5 § 2 st. JB. Om bostaden städas ur och görs tillgänglig för ny hyresgäst tidigare
kan hyran debiteras t.o.m. det datum nyckel lämnas tillbaka och slutbesiktning godkänts. I det fall
bostaden inte är tömd och städad inom föreskriven tid debiterar kommunen merkostnader i samband
med flyttstädning och magasinering av möbler och annat bohag.
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7 Hemsjukvård

7.1 Besök av hemsjukvården
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast debiteras med 150 kronor per besök,
dock maximalt 450 kronor per månad. Kostnaderna för hemsjukvården och omsorgsavgifterna räknas
dessutom ihop, omsorgstagaren betalar aldrig mer än maxtaxan.

7.2 Hjälpmedel
För hjälpmedel tas det ut en avgift på 250 kronor per hjälpmedel. Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.
Däremot har Region Dalarna och Dalarnas kommuner från och med 2023 ett gemensamt
högkostnadsskydd för just hjälpmedel, vilket ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och
sjukvården enligt 17 kap. 6 § HSL (för 2023 motsvaras det av 1 313 kronor).

När ett hjälpmedel inte längre behövs och/eller omsorgstagaren har avlidit ska det lämnas tillbaka.
Om det inte återlämnas utgår en avgift för att täcka kommunens kostnader för det försvunna
hjälpmedlet.

8 Allmänt om handläggningen av avgifterna
Om omsorgstagaren beviljas insatser som är avgiftsbelagda får hen även ett särskilt avgiftsbeslut.

8.1 Ändrade förhållanden
Om de insatser som omsorgstagaren är beviljad förändras, eller om inkomsten eller
boendekostnaden förändras, kan det påverka avgiften. Omsorgstagaren är därför skyldig att
meddela sådana förändringar så fort de sker, kommunen fattar då ett nytt avgiftsbeslut. Ändring sker
från den månad då uppgifterna kommit in till kommunen.

Varje månad beräknas innehålla 30 kalenderdagar när beräkning om frånvaro sker.

8.2 Avgiften räknas om varje år
Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet justeras varje år, i enlighet med 8 kap.9 § SoL. I samband
med den årliga omräkningen av avgifterna beräknas omsorgstagarens avgifter och avgiftsutrymme.
Det är viktigt att det finns ett komplett beslutsunderlag – varje år begärs det därför in
inkomstuppgifter i samband med att den årliga taxan revideras. Den som inte lämnar sådan uppgift
antas ha tillräckligt avgiftsutrymme för maximal avgift.
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8.3 Rätt att överklaga
Om omsorgstagaren upplever att avgifterna inte stämmer eller att beräkningarna är felaktiga kan
avgiftsbeslutet överklagas. Ett överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från
den dag då omsorgstagaren tog del av beslutet. Det skriftliga överklagandet skickas till kommunen
(Orsa kommun, Avgiftshandläggare, Box 23, 794 21 Orsa) som i sin tur skickar vidare det till rätt
instans, om inte kommunen själv ändrar beslutet på det sätt som omsorgstagaren begärt. Debitering
sker månadsvis i efterskott.

9 Sammanfattande tabell – avgifter 2023
Insats Avgift Beräknas

Omsorg – nivå 1

Omsorg – nivå 2

Omsorg – nivå 3

420 kronor

1 680 kronor

2 355 kronor

/månad

/månad

/månad

Trygghetslarm 420 kronor /månad

Dagverksamhet äldreomsorg (omsorg)

Dagverksamhet äldreomsorg (mat)

Dagverksamhet äldreomsorg (resa)

48 kronor

68 kronor

20 kronor

/dag

/dag

/resa

Korttids (omsorg)

Korttids (mat)

Korttids (resa)

74 kronor

137 kronor

40 kronor

/dygn

/dygn

/resa

Matabonnemang SÄBO

Förbrukningsmaterial SÄBO

Hjälpmedel SÄBO

Lunchabonnemang trygghetsboende

4 110 kronor

184 kronor

53 kronor

2 047 kronor

/månad

/månad

/månad

/månad

Hembesök hemsjukvården (inkl. rehab)

Hjälpmedel

150 kronor

250 kronor

/besök

(dock max 450 kr/mån)

/hjälpmedel
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PROTOKOLL 
 

  
 Regionstyrelsens arbetsutskott 

  
 
2022-05-16 

 

 

 

§60 Patientavgifter hjälpmedel 
Diarienummer RS2022/575 

Regionstyrelsens arbetsutskott beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad och beslutet sänds till 

kommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga 
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma 
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 

Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 

Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

1. Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-25 
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PROTOKOLL 
 

  
 Regionstyrelsens arbetsutskott 

Regionstyrelsen  2022-05-16  
 

 

 
 

2. Rekommendationer för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
3. Beslutsunderlag Hjälpmedelsnämnden  
4. Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 § 7 
5. Följebrev gällande beslut till patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

daterat 2022-04-21 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Berg (M) yrkar bifall till förslaget från Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna med ändringsförslag i punkt två: högkostnadsskyddet ska räknas 
fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och 
sjukvårdslagens 17 kap 6 § anger, i yrkandet instämmer Elin Norén (S). 

Ordförande Ulf Berg (M) yrkar utöver ändringsförlaget att paragrafen 
justeras omedelbart och att beslutet sänds till kommunerna för beaktande 
innan beslut i respektive kommunfullmäktige, vilket blir arbetsutskottets 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Hjälpmedelsnämnden Dalarnas förslag mot eget 
ändringsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes 
förslag. 
Skickas till 
Samtliga kommuner ingående i den gemensamma nämnden 
Regionstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

14 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 107 OK OMS 2022/00145-1

Avgifter 2023 (äldreomsorgen)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för avgifter inom omsorgen är föremål för en årlig revidering. Årets förslag 
på nya avgifter inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen för kommande år 
innehåller inga större förändringar, utan är i huvudsak en anpassning till den allmänna 
prisutvecklingen i samhället. 

Den allmänna prisutveckling speglas huvudsakligen genom prisbasbeloppet som 
fastställs på nytt inför varje år. Flertalet av de belopp som används för att beräkna 
avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är direkt knutna till 
prisbasbeloppet. Utöver de direkt styrda avgifterna föreslås i detta förslag även en 
ungefärlig motsvarande höjning på 5 % på de avgifter som inte styrs direkt av 
prisbasbeloppet för att inte delar av avgifterna ska hamna efter den allmänna 
prisutvecklingen.

Utöver dessa smärre prisjusteringsnivåförslag finns även en materiell, lite större 
ändring. Det handlar om att den regionala hjälpmedelsnämnden lämnat förslag till 
samtliga dalakommuner gällande patientavgifter för hjälpmedel. I det förslaget 
rekommenderas samtliga kommuner fatta beslut om en hjälpmedelsavgift på 250 
kronor per förskrivet hjälpmedel, vilket är en höjning med 100 kronor jämfört med 
idag. Ytterligare ett förslag är ett gemensamt högkostnadsskydd på 1 150 kronor per 
tolvmånadersperiod. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-09-14 och utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-09-13
Förslag till Riktlinjer för avgifter i omsorgen
Beslutsunderlag från hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2022-04-21 och 2022-05-16

Förslag till beslut
Utskottet för strategi och utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

14 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 107 OK OMS 2022/00145-1

Avgifter 2023 (äldreomsorgen)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för avgifter inom omsorgen är föremål för en årlig revidering. Årets förslag 
på nya avgifter inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen för kommande år 
innehåller inga större förändringar, utan är i huvudsak en anpassning till den allmänna 
prisutvecklingen i samhället. 

Den allmänna prisutveckling speglas huvudsakligen genom prisbasbeloppet som 
fastställs på nytt inför varje år. Flertalet av de belopp som används för att beräkna 
avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är direkt knutna till 
prisbasbeloppet. Utöver de direkt styrda avgifterna föreslås i detta förslag även en 
ungefärlig motsvarande höjning på 5 % på de avgifter som inte styrs direkt av 
prisbasbeloppet för att inte delar av avgifterna ska hamna efter den allmänna 
prisutvecklingen.

Utöver dessa smärre prisjusteringsnivåförslag finns även en materiell, lite större 
ändring. Det handlar om att den regionala hjälpmedelsnämnden lämnat förslag till 
samtliga dalakommuner gällande patientavgifter för hjälpmedel. I det förslaget 
rekommenderas samtliga kommuner fatta beslut om en hjälpmedelsavgift på 250 
kronor per förskrivet hjälpmedel, vilket är en höjning med 100 kronor jämfört med 
idag. Ytterligare ett förslag är ett gemensamt högkostnadsskydd på 1 150 kronor per 
tolvmånadersperiod. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-09-14 och utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-09-13
Förslag till Riktlinjer för avgifter i omsorgen
Beslutsunderlag från hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2022-04-21 och 2022-05-16

Förslag till beslut
Utskottet för strategi och utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 11.10.2022   

9 (27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 OK OMS 2022/00145-1

Avgifter 2023 (äldreomsorgen)
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för avgifter inom omsorgen är föremål för en årlig revidering. Årets förslag 
på nya avgifter inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen för kommande år 
innehåller inga större förändringar, utan är i huvudsak en anpassning till den allmänna 
prisutvecklingen i samhället. 

Den allmänna prisutveckling speglas huvudsakligen genom prisbasbeloppet som 
fastställs på nytt inför varje år. Flertalet av de belopp som används för att beräkna 
avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är direkt knutna till 
prisbasbeloppet. Utöver de direkt styrda avgifterna föreslås i detta förslag även en 
ungefärlig motsvarande höjning på 5 % på de avgifter som inte styrs direkt av 
prisbasbeloppet för att inte delar av avgifterna ska hamna efter den allmänna 
prisutvecklingen.

Utöver dessa smärre prisjusteringsnivåförslag finns även en materiell, lite större 
ändring. Det handlar om att den regionala hjälpmedelsnämnden lämnat förslag till 
samtliga dalakommuner gällande patientavgifter för hjälpmedel. I det förslaget 
rekommenderas samtliga kommuner fatta beslut om en hjälpmedelsavgift på 250 
kronor per förskrivet hjälpmedel, vilket är en höjning med 100 kronor jämfört med 
idag. Ytterligare ett förslag är ett gemensamt högkostnadsskydd på 1 150 kronor per 
tolvmånadersperiod. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2022-09-13
Förslag till Riktlinjer för avgifter i omsorgen
Beslutsunderlag från hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2022-04-21 och 2022-05-16
Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2022-09-14

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för omsorg
Sammanträdesdatum: 14.09.2022   

8 (14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 86 OK OMS 2022/00145–1

Avgifter 2023 (äldreomsorgen)
Beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för avgifter inom omsorgen är föremål för en årlig revidering. Årets förslag 
på nya avgifter inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen för kommande år 
innehåller inga större förändringar, utan är i huvudsak en anpassning till den allmänna 
prisutvecklingen i samhället. Denna allmänna prisutveckling speglas huvudsakligen 
genom prisbasbeloppet som fastställs nytt inför varje år. Flertalet av de belopp som 
används för att beräkna avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är 
direkt knutna till prisbasbeloppet. Utöver de direkt styrda avgifterna föreslås i detta 
förslag även en ungefärligt motsvarande höjning på 5 % på de avgifter som inte styrs 
direkt av prisbasbeloppet, för att inte delar av avgifterna ska hamna efter den allmänna 
prisutvecklingen.

Utöver dessa smärre prisjusteringsnivåförslag finns även en materiell, lite större 
ändring. Det handlar om att den regionala hjälpmedelsnämnden lämnat förslag till 
samtliga dalakommuner gällande patientavgifter för hjälpmedel. I det förslaget 
rekommenderas samtliga kommuner fatta beslut om en hjälpmedelsavgift på 250 
kronor per förskrivet hjälpmedel, vilket är en höjning med 100 kronor jämfört med 
idag. Därtill föreslås det införas ett gemensamt högkostnadsskydd på 1 150 kronor per 
tolvmånadersperiod. Bakgrunden och de närmare detaljerna till hjälpmedelsnämndens 
beslut utvecklas i bifogat beslutsunderlag från dem. Båda dessa ändringar har hur som 
helst bakats in i det nu aktuella förslaget på nya avgifter fr.o.m. 2023 inom omsorgen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-09-13
Förslag till Riktlinjer för avgifter i omsorgen
Beslutsunderlag från hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2022-04-21 och 2022-05-16

Förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
ändringarna i riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sändlista
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
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Miljö- och byggnadsförvaltningen
Daniel Falk & Andrea Andersson

Kommunstyrelsen

Revidering av plantaxan

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande plantaxa är ifrån 2010, den har reviderats redaktionellt 2011 men har i 
övrigt inte ändrats mer än genom justering enligt KPI. Det finns genom detta behov av 
att revidera plantaxan, det vill säga avgiften för planbesked, planprogram och 
detaljplaner där privat exploatör driver planärendet. När nuvarande taxa upprättades 
år 2010 hanterades detaljplanearbeten i stor utsträckning av byggnadsnämnderna i 
respektive Mora och Orsa. Sedan år 2019 hanteras detaljplaneärenden av 
kommunstyrelserna i kommunerna. 

 

Det finns flera skäl att uppdatera plantaxan, bland annat är texten i de generella 
avsnitten av plantaxan något föråldrad då den ofta hänvisar till den äldre plan- och 
bygglagen (1987:10), som ersattes av nya PBL (2010:900) som började gälla år 2011. 
Därtill har arbetsinsatsen för att upprätta, men i viss mån även handlägga, en 
detaljplan ökat en hel del sedan 2010, vilket bör speglas i plantaxan. Taxan från 2011 
redovisade även tabeller för planprogram av en typ som förvaltningen inte längre tar 
fram. Dessa tabeller utgår ur taxan och ersätts av möjligheten att träffa avtal om arbete 
mot löpande timkostnad.

 

En generell förändring är att handläggning och upprättande för både planprogram och 
detaljplan nu redovisas i samma tabell för att få en bättre överblick över kostnaderna.

En ytterligare förändring är att en särskild taxa införs för granskning/digitalisering. En 
löpande timtaxa som införs då lagstiftaren kräver att alla nya planer ska vara digitala 
samt då planenheten behöver lägga tid på att granska och digitalisera handlingar som 
upprättas av externa konsulter. 

Ärendet

Skäl för att ändra taxan
Nuvarande plantaxa är ifrån 2010, den har reviderats redaktionellt 2011 men har i 
övrigt inte ändrats mer än genom justering enligt KPI. Det finns genom detta behov av 
att revidera plantaxan, det vill säga avgiften för planbesked, planprogram och 
detaljplaner där privat exploatör driver planärendet. När nuvarande taxa upprättades 
år 2010 hanterades detaljplanearbeten i stor utsträckning av byggnadsnämnderna i 
respektive Mora och Orsa. Sedan år 2019 hanteras detaljplaneärenden av 
kommunstyrelserna i kommunerna. Plantaxan redovisar vilka kostnader som gäller för 
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en extern aktör som vill träffa avtal med kommunen avseende detaljplan, eller 
planprogram. 

 

Det finns flera skäl att uppdatera plantaxan, bland annat är texten i de generella 
avsnitten av plantaxan något föråldrad då den ofta hänvisar till den äldre plan- och 
bygglagen (1987:10), som ersattes av nya PBL (2010:900) som började gälla år 2011. 
Därtill har arbetsinsatsen för att upprätta, men i viss mån även handlägga, en 
detaljplan ökat en hel del sedan 2010, vilket bör speglas i plantaxan.

Arbetet med planprogram har förändrats helt och hållet varför upplägget i taxan även 
föreslås förändras. 

Gjorda förändringar
Planprogram

Planenheten tar fram planprogram men till skillnad från förr så görs det i fall då stora 
eller komplicerade planeringar behöver belysas ur ett mer övergripande perspektiv än 
genom en detaljplan. I planprogram ska planeringens utgångspunkter och mål framgå. 
Det kan vara en fördel att upprätta ett program inför komplicerade planer som berör 
många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Program kan 
upprättas för ett större område som underlag för flera framtida detaljplaner inom 
området. Programsamrådet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt 
stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram kan underlätta 
framtida detaljplaneläggning genom att strukturer studeras och läggs fast. 

 

Äldre typer av planprogram hade mer karaktär av skisser och idéer om hur framtida 
bebyggelse skulle kunna disponeras men förutsättningarna eller lämpligheten utreddes 
inte närmare. Den äldre plantaxan hade klasser med relativt få timmar per klass för 
både upprättande och handläggning. Det är ganska sällan som planprogram tas fram, 
och därför föreslås att klasserna ersätts med löpande timtaxa. Taxan från 2010 
redovisade tabeller för planprogram av en typ som förvaltningen inte längre tar fram. 
Dessa tabeller utgår ur taxan och ersätts av möjligheten att träffa avtal om arbete mot 
löpande timkostnad.

Timkostnad

Ny timkostnad föreslås vara 1000 kronor per timme och att denna från och med år 
2023 uppräknas enligt PKV, Prisindex för kommunal verksamhet. Timkostnaden för 
arbete ökas för att bättre motsvara verkligheten och kommunens kostnader. Taxan 
ifrån 2010 redovisar en timkostnad om 700 kr. Denna kostnad ska sedan regleras med 
hjälp av KPI vilket har fått till följd att den faktiska taxan idag är ett par hundra kronor 
mer än de 700 som anges i dokumentet. En höjning till 1000 kr är således inte en 
faktisk höjning med 300 kr utan en mer modest höjning utifrån den nivå som ändå 
föreligger idag. 
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Antal timmar

Plantaxan baseras på en bedömning om hur många timmar som behövs för att upprätta 
och handlägga detaljplanen. Upprättandet innebär bland annat att ta fram plankarta 
och planbeskrivning men även att se till att de utredningar som behövs för att stödja 
planförslaget tas fram. Handläggning innebär bland annat att bereda ärendet, upprätta 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, sända ut för samråd och granskning 
och hantera detaljplanen vid laga kraft och arkivering. 

 

Bedömningen av hur många timmar som krävdes för dessa moment i gällande plantaxa 
gjordes år 2010. Mycket har hänt sedan dess, exempelvis har vi fått en ny plan- och 
bygglag år 2011 och många händelser i omvärlden har påverkat komplexiteten i 
detaljplaneläggningen. I första hand krävs mer arbete i lokaliseringsprövningen och 
lämplighetsbedömningen, det vill säga om den föreslagna verksamheten är lämplig för 
platsen. Detta kräver ofta utredningar kring exempelvis transporter av farligt gods, 
översvämningsfrågor, föroreningar, geoteknik och stabilitet. Rättsfall har även påvisat 
att kommunerna i djupare utsträckning behöver klarlägga hur befintliga värden kan 
påverkas av den föreslagna planläggningen, exempelvis vad gäller natur- och 
kulturmiljöer. Planenheten behöver även besitta viss kompetens i lantmäterifrågor, 
trafikfrågor, projektering av vägar med mera. Medborgarna är ofta mer aktiva i samråd 
och granskning än tidigare vilket innebär en viss ökning av handläggningstiden. 
Planenheten har under flera år fört tid över hur många arbetstimmar som 
detaljplanerna tar och kan konstatera att antalet timmar har ökat sedan 2010. Det har 
således gjorts justeringar av antalet timmar som respektive nivå i taxan medger. Skälet 
till det är den ökade arbetsinsatsen och de ökade kraven som ställs idag jämfört med 
2010. 

Antalet timmar nu är en avvägning mellan hur många timmar det typiskt sett tar att 
göra en plan av motsvarande storlek, av hur stor höjning som är rimligt att göra samt 
så har viss omvärldsbevakning gjorts. 

Gransknings/digitaliseringavgift

En ny post i plantaxan är gransknings/digitaliseringsavgift. Arbete med granskning av 
planhandlingarna tillkommer då exploatören inte anlitat planenhetens planarkitekter 
utan väljer att anlita en extern plankonsult. I dessa fall utgår ingen avgift för 
upprättande. Eftersom planläggning är en kommunal angelägenhet är det viktigt att 
detaljplanen upprättas enligt gällande lagstiftning och de krav som samhället ställer på 
planhandlingar. Planenhetens granskning av konsultarbetet ska säkerställa detta. 
Införandet av timkostnad för granskning innebär att det ligger i exploatörens intresse 
att anlita en bra konsult vilket medför att den tid som kommunens planhandläggare 
behöver lägga på granskning minskar, vilket även innebär ett mer effektiv nyttjande av 
planenhetens personal.

 



37 Revidering av plantaxan - OK KS 2022/00404-1 Revidering av plantaxan : Revidering av plantaxan 

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-09-28
Dokument nr: OK KS 2022/00404-1, 044

4(5)

Från och med den 1 januari 2022 ska kommunerna ta fram detaljplaner utifrån 
nationellt angivna tekniska specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och 
planbeskrivning. Syftet med föreskrifter (juridiskt ramverk) och specifikationer 
(tekniska krav), är att skapa förutsättningar för standardiserade datamängder i 
detaljplaneprocessen samt för ett nationellt digitalt tillgängliggörande. Standardiserade 
datamängder är en grund för en digital samhällsbyggnadsprocess. Införandet av en 
digitaliseringsavgift innebär att i de fall en extern plankonsult levererar i format som 
innebär att planenhetens personal behöver arbeta med digitalisering finns möjlighet att 
ta ut avgift för detta. Digitaliseringsavgift utgår inte då planenhetens planarkitekter 
upprättar detaljplaner. 

Konsekvenser av förslaget

Såväl ökningen av timkostnaden som ökningen av antalet timmar för respektive nivå 
på planarbete medför en bättre kostnadstäckning för planenheten. Justeringen medför 
dock fördyringar för de externa parter som vill upprätta planer eller program i 
kommunen. 

Justeringen kopplat till planprogram är naturlig då program av den typ som taxan 
tidigare reglerade inte längre tas fram.

 

Införandet av gransknings- och digitaliseringsavgift innebär att det ligger i 
exploatörens intresse att anlita en kompetent plankonsult som besitter de färdigheter, 
både i form av planupprättande men även en konsult som kan hantera de 
programvaror som krävs med anledning av att kommunen ska leverera digitala 
detaljplaner. Då planenheten tar löpande timkostnad för granskning respektive 
digitalisering blir kostnaden för exploatören mindre om den externa planförfattaren 
kan leverera ett bra underlag, som kräver lite arbete från planhandläggaren och likaså 
om detaljplanen och planbeskrivningen levereras i format som kräver lite arbete från 
kommunens sida. Införandet av gransknings- och digitaliseringsavgift medför vidare 
att kommunen får bättre kostnadstäckning i de fall då externa parter själva upprättar 
planer. De ökade krav på planläggning som kommit avser alla planer, även de som 
upprättas av externa parter. Det åligger dock kommunen att tillse att framtagna planer 
håller tillräcklig kvalitet. Gransknings- och digitaliseringsavgiften möjliggör uttag av 
ersättning för det arbete som görs för att kvalitetssäkra externt framtagna handlingar.

Beslutsunderlag
Taxa från 2010

Nytt förslag på reviderad plantaxa

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla från och 

med 1 januari 2023.
2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 2010
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§ 1 Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa erläggs avgift för planärenden som privat exploatör driver.  

- avgift för planbesked  

- avgift för planprogram  

- avgift för detaljplan  

Taxan består av följande bestämmelser med tillhörande tabeller. Kostnader för planärendet regleras 
i upprättat planavtal för ärendet.  

Kommunstyrelsen beslutar om planbesked enligt 5 kap §§ 2- 5 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
ger planuppdrag, beslutar om att godkänna detaljplaneförslag för samråd och granskning enligt 5 
kap PBL, samt antar detaljplaner som inte är av sådan karaktär att de behöver antas av 
kommunfullmäktige enligt 5 kap 27 § PBL. 

§ 2 Allmänna bestämmelser 

2.1 Beräkning av avgift 
Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att timkostnad multipliceras med för ärendet bedömd 
nedlagd tid. Avgiften kan utläsas i bilagda tabeller 1-3.  

Grundtimkostnaden för år 2023 är 1000 SEK exklusive moms. Timkostnaden indexregleras från och 
med år 2023 via prisindex för kommunal verksamhet, PKV, se nedan. Avgiften beräknas efter den 
timkostnad som gäller vid tecknandet av planavtal för ärendet och indexregleras till innevarande år.  

Kostnad för handläggning (Hf) av planprogram och detaljplan, tabell 2 och 3, räknas som 
myndighetsutövning och ska inte beläggas med moms.  

I det fall planenheten fakturerar avgifter för direkta utlägg och externa kostnader i samband med 
upprättande eller handläggning av detaljplan, enligt 2.3, debiteras faktiska kostnader.  

Finner kommunstyrelsen att det finns skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften får 
kommunstyrelsen särskilt besluta om en sådan. Kommunstyrelsens befogenhet att i varje särskilt 
fall bestämma om avgift enligt tabeller i denna taxa tillkommer även tjänsteperson vid planenheten 
enligt särskild delegationsordning.  

2.2 Ändring av belopp i taxan  
Ändringar av timkostnaden indexregleras varje år via prisindex för kommunal verksamhet enligt den 
procentuella förändringen av indextalet mellan oktober föregående år och oktober innevarande år. 
Verkställighet av förändring sker i januari påföljande år. Vid förändring av taxan avrundas till 
närmaste helt krontal. Justering av taxan utgår från index för oktober 2022 och görs av planenheten. 
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.  
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2.3 Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av exploatören mot faktura enligt överenskommelse i planavtal. I 
plantaxan ingår inte avgifter för direkta utlägg och externa kostnader i samband med upprättande 
eller handläggning av detaljplan eller planprogram såsom till exempel:  

- kostnader för tekniska utredningar eller inventeringar (markradon, geoteknik, naturvärde, 
kulturmiljö med mera)  

- kostnader för grundkarta, registerkarta och fastighetsförteckning  

- kostnader för annonsering i ortstidningar vid samråd, granskning, antagande och laga kraft  

- eventuella kostnader för lokalhyra vid samrådsmöten  

- kostnader för framtagande av arkivexemplar av planer 

 I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.  

2.4 Dröjsmålsränta  
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen till betalning sker. Kommunstyrelsen är inte skyldig att återbetala 
belopp om planärendet återkallas av byggherren eller om planen ändras eller upphävs efter 
överklagande.  

2.5 Avbrutet planarbete  
Om byggherren beslutar avbryta planarbetet under planprocessens gång ska kommunstyrelsen få 
ersättning för redovisade nedlagda kostnader.  

Kommunstyrelsen är inte skyldig att sätta ned eller återbetala avgiften om planärendet ändras eller 
upphävs efter överklagan.  

2.6 Överklagande  
Kommunfullmäktiges beslut om taxa får överklagas i den ordning som föreskrivs för 
laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen (2017:725).  

§ 3 Övrigt  
Kommunens beslut behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och 
med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
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Tabell 1 Avgift för planbesked  
Om en intressent vill exploatera mark som inte är planlagd eller planlagd för annat ändamål ska 
denne ansöka om planbesked. Kommunen är skyldig att inom fyra månader från ansökningsdatum 
lämna planbesked. Planbeskedet är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas. 
Arbetet med att ta fram underlag till ett planbesked varierar beroende på ärendets komplexitet och 
avgiften varierar därefter.  

 

 

 

Avgift = Gp x Tid  

Gp = Grundbelopp planering 1000 SEK  

Tid = Tidsfaktor 

 

 

Klass  Komplexitet     Tid  
1  Mycket enkelt planärende med liten planproblematik,   4 

begränsad yta, få sakägare  

2  Enkelt ärende med begränsad problematik,   5  
begränsad sakägarkrets  

3  Normalt planärende med normal planproblematik   10  
och ej alltför stort område/sakägarkrets  

4 Komplext ärende med omfattande planproblematik   15  
och/eller omfattande sakägarkrets    

5 Mycket komplext ärende med särskilt omfattande   22 
planproblematik och oklara förutsättningar  

6  Avslag      4 
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Tabell 2 Avgift för planprogram  
För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där 
planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett program behövs. 
Kommunens bedömning av om det ska göras ett program är ett ställningstagande som inte kan 
överprövas. Det kan vara en fördel att upprätta ett program inför komplicerade planer som berör 
många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Program kan upprättas för ett 
större område som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programsamrådet 
innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa 
lösningar.  

Det är möjligt att en konsult upprättar planprogrammet, men kommunen är enligt lag skyldig att 
hantera planen, det vill säga genomföra handläggningen.  

Handläggning är den arbetstid (Hf) som åtgår vid politisk beredning av planärendet i samband med 
uppstart, samråd och godkännande. Därutöver ingår arbetstid av planenhetens personal i samband 
med utskick av programmet på samråd samt kostnad för upprättande av samrådsredogörelse. I 
handläggning ingår även kostnader i samband med beslut om godkännande för ajourföring av 
register och arkivering. Kostnader för annonser, lokaler med mera ingår inte utan dessa debiteras 
särskilt enligt § 2.3.register- och arkiveringskostnader.  

Vid upprättande av planprogram (Uf) debiteras kostnad för all nedlagd tid för att nå färdiga 
programhandlingar. Upprättande utgörs dels av förarbete och ansvar för att nödvändiga 
utredningar tas fram och upprättande av planprogrammet med kartor, text och illustrationer. 

Då en exploatör väljer att anlita en extern planförfattare behöver planenhetens planarkitekter 
granska att planhandlingarna uppfyller de krav som lagstiftning och myndigheter kräver. Därför 
tillkommer en gransknings- och digitaliseringsfaktor (GDf). Planprogram behöver i dagsläget inte 
uppfylla digitaliseringskraven men om sådana krav införs behöver en sådan avgift tas ut. 

Eftersom planprogram krävs inför en detaljplaneläggning som är av en mer komplex karaktär är det 
svårt att klassindela dessa och allt arbete sker enligt löpande timtaxa.  

Begreppsförklaring 
Avgift vid kommunal planförfattare = Gp x (Hf+Uf) 
Avgift vid extern planförfattare= Gp x (Hf + GDf) 
Gp = Grundbelopp planering 1000 SEK  
Hf = Handläggningsfaktor 
Uf = Upprättandefaktor 
GDf = Gransknings- och digitaliseringsfaktor 

 

Plantyp  Hf Uf GDf  
Planprogram löpande enl. Gp löpande enl. Gp löpande enl. Gp 
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Tabell 3 Avgift för detaljplan 
Kommunen ska genom detaljplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Det är möjligt att en 
konsult upprättar detaljplanen, men kommunen är enligt lag skyldig att genomföra 
planhandläggningen.  

Planhandläggning är den arbetstid (Hf) som åtgår vid politisk beredning av planärendet i samband 
med samråd och granskning. Därutöver ingår arbetstid av planenhetens personal i samband med 
utskick av planer på samråd respektive granskning samt arbetstid för upprättande av 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. I handläggning ingår även kostnader i samband 
med laga kraft för ajourföring av register och arkivering. Kostnader för annonser, lokaler med mera 
ingår inte utan dessa debiteras särskilt enligt § 2.3. 

Upprättande av detaljplan (Uf) är ett samlingsnamn för all nedlagd tid för att nå färdiga 
planhandlingar och utgörs dels av förarbete och ansvar för att nödvändiga utredningar tas fram, 
upprättande av planbeskrivning, plankarta med bestämmelser och illustration där sådan erfordras.  

Då en exploatör väljer att anlita en extern planförfattare behöver planenhetens planarkitekter 
granska att planhandlingarna uppfyller de krav som lagstiftning och myndigheter kräver. Om 
detaljplanen inte upprättas i enlighet med kommunens krav för digital leverans tillkommer även 
arbetstid för digitalisering (GDf). 

Begreppsförklaring 
Avgift vid kommunal planförfattare = Gp x (Hf+Uf) 

Avgift vid extern planförfattare= Gp x (Hf + GDf) 

Gp = Grundbelopp planering 1000 SEK  

Hf = Handläggningsfaktor 

Uf = Upprättandefaktor 

GDf = Gransknings- och digitaliseringsfaktor 

Klass  Komplexitet  Hf Uf GDf  
1  Mycket enkelt planärende med liten  40 50 löpande enl. Gp 

planproblematik, begränsad yta, få sakägare  

2  Enkelt ärende med begränsad problematik,  50 120 löpande enl. Gp 
 begränsad sakägarkrets  

3  Normalt planärende med normal planproblematik  100 230 löpande enl. Gp  
och ej alltför stort område/sakägarkrets    

4  Komplext ärende med omfattande planproblematik  150 325 löpande enl. Gp 
och/eller omfattande sakägarkrets  

5  Mycket komplext ärende med särskilt omfattande  250 325 + löp. löpande enl. Gp  
 planproblematik och oklara förutsättningar  enl. Gp 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

25 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 116 OK KS 2022/00404-1

Revidering av plantaxan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla från och 
med 1 januari 2023.

2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 2010.

Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av att revidera plantaxan, det vill säga avgiften för planbesked, 
planprogram och detaljplaner där privat exploatör driver planärendet. När nuvarande 
taxa upprättades år 2010 hanterades detaljplanearbeten i stor utsträckning av 
byggnadsnämnderna i respektive Mora och Orsa kommun. Sedan år 2019 hanteras 
detaljplaneärenden av kommunstyrelserna i kommunerna. 

Det finns flera skäl att uppdatera plantaxan, bland annat är texten i de generella 
avsnitten av plantaxan något föråldrad då den ofta hänvisar till den tidigare plan- och 
bygglagen. Därtill har arbetsinsatsen för att upprätta, men i viss mån även handlägga, 
en detaljplan ökat en hel del sedan 2010, vilket bör speglas i plantaxan. Taxan från 
2011 redovisade även tabeller för planprogram av en typ som förvaltningen inte längre 
tar fram. Dessa tabeller har tagits bort och ersätts av möjligheten att träffa avtal om 
arbete mot löpande timkostnad.

En generell förändring är att handläggning och upprättande för både planprogram och 
detaljplan nu redovisas i samma tabell för att få en bättre överblick över kostnaderna.

Ytterligare en förändring är att en särskild taxa införs för granskning/digitalisering. En 
löpande timtaxa som införs då lagstiftaren kräver att alla nya planer ska vara digitala 
samt då planenheten behöver lägga tid på att granska och digitalisera handlingar som 
upprättas av externa konsulter. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande miljö- och byggnadsförvaltningen 2022-09-28
Taxa från 2010
Nytt förslag på reviderad plantaxa

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla från och 
med 1 januari 2023.

2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 2010.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 116 OK KS 2022/00404-1

Revidering av plantaxan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla från och 
med 1 januari 2023.

2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 2010.

Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av att revidera plantaxan, det vill säga avgiften för planbesked, 
planprogram och detaljplaner där privat exploatör driver planärendet. När nuvarande 
taxa upprättades år 2010 hanterades detaljplanearbeten i stor utsträckning av 
byggnadsnämnderna i respektive Mora och Orsa kommun. Sedan år 2019 hanteras 
detaljplaneärenden av kommunstyrelserna i kommunerna. 

Det finns flera skäl att uppdatera plantaxan, bland annat är texten i de generella 
avsnitten av plantaxan något föråldrad då den ofta hänvisar till den tidigare plan- och 
bygglagen. Därtill har arbetsinsatsen för att upprätta, men i viss mån även handlägga, 
en detaljplan ökat en hel del sedan 2010, vilket bör speglas i plantaxan. Taxan från 
2011 redovisade även tabeller för planprogram av en typ som förvaltningen inte längre 
tar fram. Dessa tabeller har tagits bort och ersätts av möjligheten att träffa avtal om 
arbete mot löpande timkostnad.

En generell förändring är att handläggning och upprättande för både planprogram och 
detaljplan nu redovisas i samma tabell för att få en bättre överblick över kostnaderna.

Ytterligare en förändring är att en särskild taxa införs för granskning/digitalisering. En 
löpande timtaxa som införs då lagstiftaren kräver att alla nya planer ska vara digitala 
samt då planenheten behöver lägga tid på att granska och digitalisera handlingar som 
upprättas av externa konsulter. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-10-11
Tjänsteutlåtande miljö- och byggnadsförvaltningen 2022-09-28
Taxa från 2010
Nytt förslag på reviderad plantaxa

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla från och 
med 1 januari 2023.

2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 2010.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 11.10.2022   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 61 OK KS 2022/00404-1

Revidering av plantaxan
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla från och 
med 1 januari 2023.

2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 2010.

Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av att revidera plantaxan, det vill säga avgiften för planbesked, 
planprogram och detaljplaner där privat exploatör driver planärendet. När nuvarande 
taxa upprättades år 2010 hanterades detaljplanearbeten i stor utsträckning av 
byggnadsnämnderna i respektive Mora och Orsa kommun. Sedan år 2019 hanteras 
detaljplaneärenden av kommunstyrelserna i kommunerna. 

Det finns flera skäl att uppdatera plantaxan, bland annat är texten i de generella 
avsnitten av plantaxan något föråldrad då den ofta hänvisar till den tidigare plan- och 
bygglagen. Därtill har arbetsinsatsen för att upprätta, men i viss mån även handlägga, 
en detaljplan ökat en hel del sedan 2010, vilket bör speglas i plantaxan. Taxan från 
2011 redovisade även tabeller för planprogram av en typ som förvaltningen inte längre 
tar fram. Dessa tabeller har tagits bort och ersätts av möjligheten att träffa avtal om 
arbete mot löpande timkostnad.

En generell förändring är att handläggning och upprättande för både planprogram och 
detaljplan nu redovisas i samma tabell för att få en bättre överblick över kostnaderna.

Ytterligare en förändring är att en särskild taxa införs för granskning/digitalisering. En 
löpande timtaxa som införs då lagstiftaren kräver att alla nya planer ska vara digitala 
samt då planenheten behöver lägga tid på att granska och digitalisera handlingar som 
upprättas av externa konsulter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande miljö- och byggnadsförvaltningen 2022-09-28
Taxa från 2010
Nytt förslag på reviderad plantaxa

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla från och 

med 1 januari 2023.
2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 2010

Sändlista
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-18
Dokument nr: OK KS 2022/00101-3, 356

1(1)

  
Marie Ehlin

Kommunstyrelsen

Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023
        
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera taxan för att möjliggöra
för den nya miljö- och byggnadsnämnden att årligen indexuppräkna sin timtaxa utifrån 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) utan att behöva revidera taxan i sin helhet. 
Indexuppräkningen appliceras på de fasta avgifterna samt timavgiften.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser även ett behov av att revidera taxan i de delar
som är kopplade till kart- och mätverksamheten genom följande förändringar:

- Tabell 19 - ny avgift för anvisning av fastighetsgräns.
- Tabell 20 - har reviderats genom att kolumnen för NKF nybyggnadskarta (utan

fältarbete) tagits bort. I övrigt har inga förändringar skett.
- Tabell 21 - har förenklats och avgiften bytts ut mot timdebitering.

Övriga avgifter för bygglovsverksamheten samt avgiften för tillfälligt nyttjande av
digital geografisk information är oförändrade.

Förslaget är att den nya taxan gäller från och med 2023, vilket är en ändring efter 
byggnadsnämndens beslut. Från årsskiftet ersätts den gamla nämnden med nya miljö- 
och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till bygglov-, kart- och mättaxa 2023.
Protokollsutdrag Orsa byggnadsnämnd 2022-02-23.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. Taxan 
gäller från och med 1 januari 2023.

Sändlista
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Orsa byggnadsnämnd

Marie Ehlin
Kommunchef
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Inledning 
En väl fungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för 
sina kostnader för den verksamhet i enlighet med plan-och bygglagen (PBL) som kan finansieras 
via avgifter. Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag på taxa för 
åtgärder som handläggs enligt plan-och bygglagen 2010:900. Förändringar i lagen som trädde i 
kraft 2019 innebär ett förändrat arbetssätt och nya begrepp och för att täcka kostnader för dessa 
nya och förändrade uppgifter behövs en uppdaterad taxa. 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Av 12 kap 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa 
fastställd av kommunfullmäktige och ett beslut om ändring av taxor kan inte delegeras till 
nämnden. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med kommunfullmäktiges beslut 
om taxa har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 

Avgiftsbestämning 
Avgiften för ärende beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning. Finner miljö- 
och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av 
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en 
åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Miljö- och byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid 
den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från 
förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 

Avräkning 
Om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte 
vidtagits. Ovanstående gäller startbesked under förutsättning att kontrollplan följts och projektet 
inte fullföljts inom föreskriven tid. 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald 
avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen 
ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Beslut om påförande av avgift i enskilda fall kan överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och 
bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till miljö- och 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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Beräkning av avgifter enligt taxan 
Denna taxa gäller för bygglov-, kart- och mätverksamheten inom Miljö- och 
byggnadsförvaltningen Mora Orsa. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen 
(2010:900), eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att 
täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är 
inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av bestämmelser med tillhörande 
tabeller och bilagor. 

Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp (mPBB) enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring samt ärendeberoende 
faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver justeringsfaktor N vars syfte är att anpassa avgiftsnivån till 
förhållanden inom kommunen. 

I denna taxa är justeringsfaktorn N satt till 1,0. 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor 
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp1 

MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
UF Utstakningsfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/startbesked: beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 

Mätningsavgift: beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift: beräknas efter markarean. 

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en 
ny plats. 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och 
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade 
ritningar medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

1 PBB för 2020 = 47 300 kr enligt SCB. mPBB är således lika med 47,3 
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Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas 
kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
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Tabeller 

Tabell 1 Tidsersättning 
Timersättning kan tas ut enligt nedanstående tabell. 

Timpris 850 kr/h 

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret 
i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2021. 

Tabell 2 Underrättelse och expediering 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 
avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Avgift = KOM x mPBB x N 

Antal Kommentarer KOM Avgift 
Sakägare 1-5 10 473 
Sakägare 6-10 20 946 
Sakägare 11-25 30 1 419 
Sakägare 26- 60 2 838 
Kungörelse + faktiskt annonskostnad 40 1892 
Kungörelse av beslut 
i Post-och Inrikes 
Tidning 

+ faktiskt annonskostnad 6 284 

Tabell 3 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF 1 x OF x mPPB x N 
(OF enligt tabell 8) 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande 

Åtgärd HF 1 
Administration inkl. arkivering 7 
Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan 

3 

Byggnaden 

Placering, yttre utformning och färgsättning 
Användbarhet och tillgänglighet 

7 
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Tomten 
(Gäller oftast nylokalisering) 
Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för 
grundläggning och dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för startbesked HF 2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPPB x N 
(OF enligt tabell 8) 

Åtgärd HF 2 
Administration, inkl. arkivering och 
registrering av kontrollansvarig 

7 

Startbesked 
Startbesked inkl. tekniskt samråd och 
fastställande av kontrollplan, eller 

1 
0 

Startbesked och fastställande av kontrollplan, 
eller 

5 

Startbesked (gäller även rivning) 5 

Arbetsplatsbesök 5 
Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 
Slutsamråd, inkl. slutbesked 6 
Slutbesked, avslut eller interimistiskt 
slutbesked 

3 

Tabell 5 Justering av bygglovsavgifter 
Bygglovsavgift avser lovprövning utom HF2 

Åtgärd Avgift 
Lämplighet/lokaliseringsprövning, inget 
förhandsbesked och utanför detaljplan 

1,25 bygglovsavgift 

Tillägg för prövning av avvikelse mot detaljplan 1,2 bygglovsavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovsavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad och ändrad användning Ingen justering 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovsavgift 

Tidsbegränsat bygglov, evenemang (1–4 veckor) 0,3 bygglovsavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovsavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovsavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 0,5 bygglovsavgift 

Enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) 0,3 bygglovsavgift 
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Tabell 6 Avgift för besked/dispens 
Typ av besked Avgift Avgift 

Förhandsbesked (avgift per 
prövad tomt) 

100 mPBB-utanför planlagt 
område (x N) 

4 730 

Strandskyddsdispens 100 x mPBB x N 4 730 

Strandskyddsdispens, i 
samband med prövning av 
förhandsbesked eller bygglov 

50 x mPBB x N 2 365 

Strandskyddsdispens, för 
båthus, bryggor samt 
komplementbyggnad inom 
befintlig 
tomtplatsavgränsning 

50 x mPBB x N 2 365 

Ingripandebesked Tidsersättning 

Villkorsbesked Tidsersättning 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

Tabell 7 Beslut om ny kontrollansvarig (KA) 
Avgift = HF x mPBB x N 

Åtgärd Avgift 
Ny KA Tidsdebitering 

Tabell 8 Nybyggnad-Bygglovavgift 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden vidtar 
i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat 
planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF. Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid 
mycket enkla byggnader). 
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Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)2 x N 

Area (m2) – BTA + 
OPA 

OF HF 1 HF 2 Avgift 

Mycket enkla byggnader, 
< 49 m2 

2 20 20 3 784 

0-24 2 24 28 4 919 

25-49 4 24 28 9 838 

50-129 6 24 28 14 757 

130-199 8 24 28 19 676 

200-299 10 24 28 24 752 

300-499 14 24 28 34 434 

500-799 20 24 28 49 192 

800-1199 26 24 28 63 950 

1 200-1 999 36 24 28 88 546 

2 000-2 999 46 24 28 113 142 

3 000–3 999 56 24 28 137 738 

4 000-4 999 64 24 28 157 414 

5 000-5 999 72 24 28 177 091 

6 000-7 999 88 24 28 216 445 

8 000-9 999 100 24 28 245 960 

10 000-14 999 125 24 28 307 450 

15 000-24 999 170 24 28 414 900 

25 000-49 999 235 24 28 578 006 

50 000-100 000 400 24 28 983 840 

Enkel byggnad (ex. 
oisolerad tälthall) 

0,3x OF 
(intervall 

enl. 
ovan) 

24 28 

Flytt av befintlig 
komplementbyggnad 
inom fastighet 

2 20 20 3 784 

2 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 9 Enkla byggnader/anläggningar 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 Avgift 

Enkel fäbodstuga, skogskoja < 60 m2 3 14 15 4 115 

Transformatorstation/pumpstation < 25 m2 4 14 13 5 108 

Tabell 10 Nybyggnad av balkong och inglasning av balkong (flerbostadshus) 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

Typ HF Avgift 

Balkong 1-10 st 130 6 149 

Balkong 11> 200 9 460 

Inglasning av balkong 1-10 st 65 3 075 

Inglasning av balkong 11> 200 9 460 

Tabell 11 Fasadändring/murar och plank 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Övrigt – utan konstr. OF HF1 HF2 Avgift 
Fasadändring, mindre 
(ex. färgbyte på 
enbostadshus) 

2 11 10 1 987 

Fasadändring, större 
(ex. fasadbyte på 
flerbostadshus) 

4 11 10 3 973 

Mur och eller plank vid 
enbostadshus 

2 11 10 1 987 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

6 11 10 5 960 
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Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
Avgift = HF 2 x mPBB x N 

Typ HF 2 Avgift 
Eldstad/st 50 2 365 

Eldstad ingående i ny- och 
tillbyggnad 

25 1 182 

Ventilationsanläggning 
enbostadshus 

50 2 365 

Ventilationsanläggning övriga 150 7 095 

Ändring av bärande 
konstruktion/brandskyddet, 
mindre 

50 2 365 

Ändring av bärande 
konstruktion/brandskyddet, 
större 

150 7 095 

Installation eller väsentlig 
ändring av VA i en byggnad 
eller inom tomt 

50 2 365 

Fett-/oljeavskiljare 50 2 365 

Rivningsanmälan 50 2 365 

Installation eller väsentlig 
ändring av hiss 

100 4 730 

Installation av enklare typ av 
hiss (stoltrapp) 

50 2 365 

Tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus med högst 15 
kvm BTA (Attefall) 

OF = 2 3 533 

Komplementbyggnad högst 25 
kvm (Attefall) 

OF = 2 3 533 

Komplementbostadshus högst 
25 kvm (Attefall) 

OF = 4 6 854 

Inreda ytterligare bostad i 
enbostadshus 

OF = 4 6 854 
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Typ HF 2 Avgift 

Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av ett vindkraftverk 

(alt tidsersättning vid enklare typ 
av vindkraftverk/vindsnurror) 

200 9 460 

Därutöver per vindkraftverk 100 4 730 

Takkupor - Attefall som ej berör 
bärande konstruktion 

50 2 365 

Tabell 13 Rivning 
Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF Avgift 
Rivning mindre/enklare 
komplementbyggnader (som 
inte kräver rivningsplan) 

50 2 365 

< 250 m2 BTA 100 4 730 

250-999 m2 BTA 200 9 460 

>1000 m2 BTA 400 18 920 

Tabell 14 Bygglov för skyltar och ljusanordningar 
Avgift = HF x mPBB x N 
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar 

Åtgärd HF om liten 
påverkan 
på stads- eller 

landskapsbilden 

Avgift HF om stor 
påverkan 

på stads- eller 
landskapsbilden 

Avgift 

Vepa ≤ 20 m2 50 2 365 

Stor vepa ≥ 20 m2 100 4 730 

Skyltar och 
ljusanordningar 

1 -5 m2 50 2 365 100 4 730 

Skyltar och 
ljusanordningar 
större än fem 
kvadrat 

> 5 m2 100 4 730 150 7 095 

Därutöver per 
skylt 

10 473 25 1 183 



38 Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 - OK KS 2022/00101-3 Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 : Bygglov-, kart- och mättaxa 2023 (PBL-taxa) 

Sida 14 av 18 

Pylon, 
skyltpelare, 
stadspelare 

50 2 365 150 7 095 

Tabell 15 Marklov 
Åtgärd Avgift 

Marklov såväl schaktning som fyllning Tidsersättning 

Tabell 16 Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF 1 
alt 

tidsersättning 

HF 2 

Tidersättning 

Avgift 

Radio- och 
telemast eller 

ett torn 250 Antal timmar 
(minst 1) 

11 825 

torn + en 
teknikbod 

Radio- och fler än ett 550 Antal timmar 26 062 
telemast eller 
torn + en 

(minst 1) 

teknikbod 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar 
(minst 1) 

26 062 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar 
(minst 1) 

56 807 

Vindkraftpark 
(>5 verk) 

2 500 Antal timmar 
(minst 1) 

118 250 
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Tabell 17 Bygglov för anläggningar 3 

Anläggning på land 
Avgift = (HF 1 + HF 2) x OF x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF 2 Avgift 

Anläggningens 
yta 

2 000-4 999 
m2 

50 24 28 122 980 

-”- 5 000-10 000 
m2 

70 24 28 172 172 

-”- ≥ 10 000 m2 90 24 28 221 364 

Mindre 
anläggningar 
t.ex.
parkeringsplats

Antal timmar 
(minst 2) 

Upplag/ 
materialgård 

Antal timmar 
(minst 2) 

Tunnel/ 
bergrum 

Antal timmar 
(minst 2) 

Anläggningar i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Avgift 

Småbåtshamn för fler än 10- 
12 båtar, < 
5 000 m2 

10 24 28 24 596 

Marina 5 000- 
10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10- 
12 båtar 

80 24 28 196 768 

3 Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): begravningsplats, campingplats, 
idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, 
skjutbana. 
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Tabell 18 Avslag/avvisning/återkallande av ansökan 
Avgift = HF x mPPB x N 

Ärendetyp Beskrivning Avgift 

Anstånd ingen avgift 

Avslag bygglov, marklov och 
rivningslov 

Halv avgift HF 1 alternativt 
tidsersättning 

Avslag förhandsbesked och 
strandskyddsdispens 

Halv avgift 

Avvisa ansökan Tidsersättning minst 2 tim 
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2022-02-04 

Sida 17 av 18 

Tabell 19 Avgift för anvisning av fastighetsgräns 

Anvisning gräns består av utredning och efterforskning i Lantmäteriets arkiv samt mätning och 
markering i fält. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. 

Beskrivning Avgift 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar 

Tidsersättning, se tabell 1. Minsta 
debitering 2 timmar. 

Tabell 20 Avgift för nybyggnadskarta 
Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden 
anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. För nybyggnadskartor som 
tillhandahålls utanför samband med bygglovsprövning tillkommer 25 % moms. 

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. 

Avgift = mPBB x NKF x N 

Nybyggnadskarta4 NKF eller tidersättning (med fältarbete) 

Enbostadshus/enstaka byggnad, oavsett 
tomtyta 

150 

Övriga byggnader; sammanbyggda 
enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre 
eller lika med 1 999 m2. 

150 

2 000-4 999 m2 250 

5 000-9 999 m2 350 

10 000-15 000 m2 450 

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedömning/nedlagd tid 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför primärkarteområdet 

Tidsersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

40 
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Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 

Tidsersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför primärkarteområdet 

Tidsersättning 

Alla övriga åtgärder Tidsersättning 

4 Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och 
anslutningspunkter 
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Tabell 21 Avgift för utstakning 

Utstakning5 kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan 
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

Beskrivning Avgift 
Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar 

Tidsersättning, se tabell 1 

Tabell 22 Lägeskontroll 

Beskrivning Avgift 

Lägeskontroll inom kommunens 
primärkartområde sker för ny-och 
tillbyggnader större än eller 50 m2. 

Tidsersättning, se tabell 1 

5 Utstakning skall minst ske enligt följande: Vid nybyggnader inom detaljplan. Vid 
permanentbostäder, affärs-, kontors- och industribyggnader utanför detaljplan. Annan byggnad 
utanför detaljplan på byggherrens begäran. 
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7 Moms 6 % tillkommer 
Sida 18 av 18 

Tabell 22 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel 
och avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift 
normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial 
överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). 
Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Avgift per HA = mPBB x KF x N7 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel i % KF 

Byggnader och övriga 
topografiska objekt 

50 7 

Vägar, järnvägar 35 5 

Höjdinformation 15 2 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Informationskarta 1,5 

Detaljplan 3 

Stadsmodell 3D KF 

Höjdgitter, laserskanning 5 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 



38 Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 - OK KS 2022/00101-3 Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 : Protokollsutdrag från OK Byggnadsnämndens sammanträde den 2022-02-23.pdf 

PROTOKOLLSUTDRAG
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 23.02.2022   

5 (23)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 14 OK BN 2022/00051-2

Bygg-, kart- och mättaxa 2022
Beslut
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens nuvarande taxa för bygglovs-, kart och mätverksamhet inom 
Miljö- och byggnadsförvaltningen antogs av kommunfullmäktige 2021-05-15, § 18.
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov i att revidera taxan för att möjliggöra 
för Byggnadsnämnden att årligen indexuppräkna sin timtaxa utifrån Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) utan att behöva revidera taxan i sin helhet. Index-
uppräkningen appliceras på de i taxan antagna fasta avgifterna samt timavgiften. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser även ett behov av att revidera taxan i de delar 
som är kopplade till kart- och mätverksamheten, genom följande förändringar: 

- Tabell 19, avgift för anvisning av fastighetsgräns är ny i taxan. 
- Tabell 20 har reviderats genom att kolumnen för NKF nybyggnadskarta (utan 

fältarbete) tagits bort, i övrig har inga förändringar skett. 
- Tabell 21 har förenklats och avgiften bytts ut mot timdebitering

Övriga avgifter för bygglovsverksamheten samt avgiften för tillfälligt nyttjande av 
digital geografisk information lämnas orörda.

Beslutsunderlag
Bygg-, kart och mät taxa 2022

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 
förslag till beslut, att anta upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022. 

Byggnadsnämndens beslutsgång
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 
beslut, att anta upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022.

Sändlista
Kommunstyrelsen 



38 Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 - OK KS 2022/00101-3 Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-10-31 - Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

24 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 115 OK KS 2022/00101-3

Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. 

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera taxan för att möjliggöra
för den nya miljö- och byggnadsnämnden att årligen indexuppräkna sin timtaxa utifrån 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) utan att behöva revidera taxan i sin helhet. 
Indexuppräkningen appliceras på de fasta avgifterna samt timavgiften.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser även ett behov av att revidera taxan i de delar
som är kopplade till kart- och mätverksamheten genom följande förändringar:

- Tabell 19 – ny avgift för anvisning av fastighetsgräns.
- Tabell 20 – har reviderats genom att kolumnen för NKF nybyggnadskarta (utan

fältarbete) tagits bort. I övrigt har inga förändringar skett.
- Tabell 21 – har förenklats och avgiften bytts ut mot timdebitering.

Övriga avgifter för bygglovsverksamheten samt avgiften för tillfälligt nyttjande av
digital geografisk information är oförändrade. Mora och Orsa har samma taxa avseende 
bygglov.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-03-18
Förslag till bygglov-, kart- och mättaxa 2023.
Protokollsutdrag Orsa byggnadsnämnd 2022-02-23.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. 

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Sändlista
Kommunfullmäktige



38 Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 - OK KS 2022/00101-5 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-10-31 - Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-10-31 - Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 31.10.2022   

24 
(36)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 115 OK KS 2022/00101-3

Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. 

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera taxan för att möjliggöra
för den nya miljö- och byggnadsnämnden att årligen indexuppräkna sin timtaxa utifrån 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) utan att behöva revidera taxan i sin helhet. 
Indexuppräkningen appliceras på de fasta avgifterna samt timavgiften.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser även ett behov av att revidera taxan i de delar
som är kopplade till kart- och mätverksamheten genom följande förändringar:

- Tabell 19 – ny avgift för anvisning av fastighetsgräns.
- Tabell 20 – har reviderats genom att kolumnen för NKF nybyggnadskarta (utan

fältarbete) tagits bort. I övrigt har inga förändringar skett.
- Tabell 21 – har förenklats och avgiften bytts ut mot timdebitering.

Övriga avgifter för bygglovsverksamheten samt avgiften för tillfälligt nyttjande av
digital geografisk information är oförändrade. Mora och Orsa har samma taxa avseende 
bygglov.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2022-03-29
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-03-18
Förslag till bygglov-, kart- och mättaxa 2023.
Protokollsutdrag Orsa byggnadsnämnd 2022-02-23.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. 

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 OK KS 2022/00101-3

Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023
Beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. Taxan 
gäller från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera taxan för att möjliggöra
för den nya miljö- och byggnadsnämnden att årligen indexuppräkna sin timtaxa utifrån 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) utan att behöva revidera taxan i sin helhet. 
Indexuppräkningen appliceras på de fasta avgifterna samt timavgiften.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser även ett behov av att revidera taxan i de delar
som är kopplade till kart- och mätverksamheten genom följande förändringar:

- Tabell 19 – ny avgift för anvisning av fastighetsgräns.
- Tabell 20 – har reviderats genom att kolumnen för NKF nybyggnadskarta (utan

fältarbete) tagits bort. I övrigt har inga förändringar skett.
- Tabell 21 – har förenklats och avgiften bytts ut mot timdebitering.

Övriga avgifter för bygglovsverksamheten samt avgiften för tillfälligt nyttjande av
digital geografisk information är oförändrade. Mora och Orsa har samma taxa avseende 
bygglov.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-03-18
Förslag till bygglov-, kart- och mättaxa 2023.
Protokollsutdrag Orsa byggnadsnämnd 2022-02-23.

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. Taxan 
gäller från och med 1 januari 2023.

Sändlista
Kommunstyrelsen



 Övergripande plan för nödvatten - OK KS 2022/00431-1 Övergripande plan för nödvatten : Övergripande plan för nödvatten 

 
         

    
 

 
 

 

NODAVA AB 
Box 100, 794 22 Orsa             info@nodava.se  
Besök: Parkgatan 4, Orsa www.nodava.se 
Telefon: 020-55 27 00 
  

För ett hållbart liv - tillsammans 

 
 
 
 
 
 

ÖVERGRIPANDE PLAN 
FÖR NÖDVATTEN I 
MORA, ORSA OCH 

ÄLVDALENS KOMMUN 
  



 Övergripande plan för nödvatten - OK KS 2022/00431-1 Övergripande plan för nödvatten : Övergripande plan för nödvatten 

 
              1(13) 

 
 

 

 

 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................ 3 

1.1. Beskrivning av dricksvattenförsörjning i MOÄ kommuner ............................................ 3 

1.2. Definitioner .................................................................................................................... 3 

1.3. Lagar och regler ............................................................................................................. 4 

1.4. Revidering och uppföljning ............................................................................................ 4 

2. Syfte ....................................................................................................................................... 4 

3. Omfattning............................................................................................................................. 5 

4. Roller och ansvar ................................................................................................................... 5 

4.1. Mora, Orsa och Älvdalens kommun .............................................................................. 5 

4.2. VA-huvudmannen .......................................................................................................... 5 

4.3. Nodava ........................................................................................................................... 6 

4.4. Enskilda kommuninvånare, fastighetsägare och verksamhetsutövare ......................... 6 

4.5. Länsstyrelsen ................................................................................................................. 6 

4.6. Livsmedelsverket ........................................................................................................... 6 

4.7. VAKA .............................................................................................................................. 6 

5. Dricksvattenbehov ................................................................................................................. 7 

6. Prioriterade grupper .............................................................................................................. 8 

7. Resurser ................................................................................................................................. 8 

7.1. Personal ......................................................................................................................... 8 

7.2. Reservkraft ..................................................................................................................... 9 

7.3. Material inom MOÄ ....................................................................................................... 9 

7.4. Vatten från allmänna vattentäkter .............................................................................. 10 

7.5. Enskilda vattentäkter ................................................................................................... 10 

8. Handlingsplan vid olika scenarios ........................................................................................ 10 

8.1. Omfattande avbrott i vattenleverans .......................................................................... 10 

8.2. Otjänligt vatten ............................................................................................................ 10 

8.2.1. Mikrobiologisk förorening ....................................................................................... 10 

8.2.2. Kemisk förorening .................................................................................................... 11 

8.3. Långvarigt strömavbrott .............................................................................................. 11 

9. Kommunikation ................................................................................................................... 11 

10. Rekommendationer om fortsatt arbete .......................................................................... 12 



 Övergripande plan för nödvatten - OK KS 2022/00431-1 Övergripande plan för nödvatten : Övergripande plan för nödvatten 

 
              2(13) 

 
 

 

 

 
 

10.1. Kommunikation ....................................................................................................... 12 

10.2. Prioritering av verksamheter ................................................................................... 12 

10.3. Verksamheterna och nödvattenmaterial ................................................................ 12 

10.4. Placering av vattentankar för nödvatten ................................................................. 12 

 

  



 Övergripande plan för nödvatten - OK KS 2022/00431-1 Övergripande plan för nödvatten : Övergripande plan för nödvatten 

 
              3(13) 

 
 

 

 

 
 

1. Inledning 
En allvarlig störning i vattenleverans går inte helt att eliminera. Det går heller inte att 
förutse när en allvarlig störning sker. Med en övergripande plan för nödvatten är 
Mora, Orsa och Älvdalens kommun förberedda på att minska följderna och 
effekterna av en allvarlig störning i vattenförsörjning.  
Huvudman för allmän VA-anläggningar i Mora, Orsa och Älvdalens kommun är 
Moravatten AB, Orsa vatten och avfall AB och Älvdalen vatten och avfall AB. 
Huvudmannaskapet utövas av det gemensamma bolaget Nodava AB. 

1.1. Beskrivning av dricksvattenförsörjning i MOÄ kommuner 
I Mora kommun baseras stora delar av vattenförsörjningen på 
kommunens huvudvattentäkt vid Riset norr om tätorten. 
Vattendistribution sker med ledningsnät från centralorten också ut till 
kringliggande byar såsom Sollerön och Gesunda. Lokala vattentäkter 
finns dessutom i mer perifera byar såsom Garsås, Bonäs/Våmhus, 
Venjan och Landbobyn/Siknäs. 
I Orsa kommun har centralorten vattenförsörjning från en centralt belägen 
vattentäkt vid Boggas. Stor del av de närmast tätortsnära byarna på 
sluttningen ner mot Orsasjön öster om centralorten försörjs också med vatten 
från Boggas. Lokala vattentäkter finns för Torsmo och Grönklitt. Fryksås 
försörjs med vatten från Grönklitt. 
Älvdalens kommun har 22 vattentäkter varav 13 st finns i den norra delen av 
kommunen. 

1.2. Definitioner 
Dricksvatten 
Dricksvatten definieras, enligt Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, 
som allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är 
avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess 
ursprung och oavsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, 
från tankar, i flaskor eller i behållare. 
Nödvatten 
Definieras som dricksvatten som distribueras på annat sätt än via ledningsnät, 
tex vattentankar eller olika form av behållare. Begreppet signalerar att det 
handlar om en allvarlig störning i dricksvattenförsörjning. Prioriteringar vid 
nödvatten avgränsas därmed i samband med utplacering av vattentankar och 
reservkraft. 
Samhällsviktig verksamhet 
Enligt MSB är samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller 
infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är 
nödvändiga för samhällets grundläggande behov.  
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1.3. Lagar och regler 
Nedan finns de lagar som bedömts mest relevant för planering och 
genomförande av prioritering vid nödvattensituationer. 
 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 
LAV beskriver kommunernas skyldighet att tillhandahålla vatten som är lämpligt 
för normal hushållsanvändning inom ett fastställt verksamhetsområde för 
vatten. Lagen syftar till att uppfylla fastigheternas långsiktiga behov av 
vattenförsörjning och är därför inget alternativ när ett tillfälligt behov av 
nödvatten uppstår. 
Lagen om extraordinära händelser (LEH) 
LEH innehåller bestämmelser om kommuners uppgifter inför och vid 
extraordinära händelser och vid höjd beredskap. Lagen ställer därmed krav på 
kommunen att hantera uppkomna kriser inom en mängd sakområden, varav 
dricksvattenförsörjningen är ett. 
Enligt LEH är varje kommun skyldig att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys, 
RSA. RSA ska utgöra underlag för att förebygga och hantera hot och risker. 
Utifrån kommunens analys kan en åtgärdsplan och prioritering för 
dricksvattenförsörjning vid en nödvattensituation göras. LEH gäller för hela 
kommunens geografiska område. 

1.4.  Revidering och uppföljning 
Kommunerna ansvarar, för att tillsammans med VA-huvudmannen, revidera 
denna plan vart 4:e år. 
Prioriterade verksamheter som omfattas av nödvattenplan är skyldig att 
informera ansvarig tjänsteperson, tex beredskapssamordnare eller annan 
utsedd person, om ändringar som kan påverka nödvattenplanen. Sådana 
ändringar kan tex vara flytt eller ändrade förhållande som påverkar tillgång till 
nödvatten. 

2. Syfte 
Denna plan utgör ett övergripande ramverk för Mora, Orsa och Älvdalens kommuns 
nödvattenplanering.  
 
Syftet med övergripande nödvattenplan är att  

• klargöra hur försörjning av nödvatten ska ske,  
• klargöra ansvarområde och arbetsfördelning vid försörjning av nödvatten,  
• tydliggöra prioriteringar,  
• effektivt kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid allvarlig störning i 

dricksvattenleverans så att konsekvenserna i samhället begränsas 
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3. Omfattning 
VA-huvudmannen fattar beslut om nödvattenförsörjning inom sitt 
verksamhetsområde när det gäller följande scenario 

• Omfattande avbrott i vattenleverans inom verksamhetsområde för vatten 
• Otjänligt vatten  
• Långvarigt strömavbrott i ett begränsat område 

VA-huvudmannen ansvarar för en mer detaljerad beredskapsplan för VA som 
anpassas utifrån de lokala förutsättningarna. 
Kommunerna fattar beslut om nödvattenförsörjning utifrån olika scenarios som tex 
långvarigt strömavbrott som omfattar hela kommunen, omfattande översvämning 
mm. 

4. Roller och ansvar 
4.1. Mora, Orsa och Älvdalens kommun 

Kommunerna har ansvar för den övergripande planeringen för hur mark- och 
vattenresurser ska användas. Utnyttjande av marken för bebyggelse måste 
vägas mot tillgång till och skydd av vattenresurserna. Kommunerna har ett 
geografiskt områdesansvar som innebär bl a att kommunerna ska se till att 
invånarna har tillgång till rent vatten. 
Kommunernas kontrollmyndighet ansvarar för den offentliga kontrollen av 
dricksvatten. Vid dricksvattenbruna utbrott är det kommunernas 
kontrollmyndighet, som i samarbete med smittskyddsläkaren och Länsstyrelsen 
genomför epidemiologiska utredningar av sjukdomsutbrott samt övervaka att 
dricksvattnet är tjänligt efter ett utbrott. 
Kommunen har inom sitt ordinarie ansvarsområde också ansvar för att 
distribuera vatten till dem som av någon anledning inte kan ta sig till 
uppställningsplatser för nödvatten. Detta ansvar ligger på dem som har ett 
vård- och/eller omsorgsansvar. 
Kommunerna ska vid kris, verka för att de krishanteringsåtgärderna som vidtas 
av olika aktörer samordnas och att information till allmänheten samordnas. 
Enligt MSB styrs ansvarsförhållanden av bla a grundläggande principer vid kris. 
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala 
situationer ska även ha det ansvaret vid störningar i samhället vilket gör att VA-
huvudmannen och den lokala tillsynsmyndigheten har ett gemensamt ansvar 
att kommunicera denna plan till allmänheten. 

4.2. VA-huvudmannen 
Kommunerna har överlåtit VA-huvudmannaskapet för den allmänna 
vattenförsörjningen till sina helägda VA- och avfallsbolag, dvs Moravatten AB, 
Orsa vatten och avfall samt Älvdalen vatten och avfall. 
VA-huvudmannen har ansvar att ordna och leverera vatten för normal 
hushållsanvändning inom fastställt verksamhetsområde. VA-huvudmannen 
garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid 



 Övergripande plan för nödvatten - OK KS 2022/00431-1 Övergripande plan för nödvatten : Övergripande plan för nödvatten 

 
              6(13) 

 
 

 

 

 
 

kan levereras. 

4.3.  Nodava 
Nodava är ett bolag som ägs av VA-huvudman från respektive kommun. 
Bolaget ansvarar för skötsel och drift av kommunernas allmänna VA-
anläggningar och avfallsverksamhet och att tillhandahålla kompetens inom VA- 
och avfallshantering. 

4.4. Enskilda kommuninvånare, fastighetsägare och 
verksamhetsutövare 
Enligt kommunernas ABVA är fastighetsägare skyldig att reducera sin 
vattenförbrukning vid begränsad tillgång på vatten. 
Vidare ansvarar enskilda för att lämpligt kärl för att kunna hämta vatten från 
exempelvis uppställd vattentank. 
Verksamhetsutövare såsom vårdboende, livsmedelsproducerande företag, 
lantbruk mfl, som har behov av kontinuerlig vattentillgång ska ha egen plan för 
att kunna hantera driftstörningar i vattenleveranser. 
De enskilda har även ansvar att skapa alternativa lösningar för sanitet och 
hygien vid totalt och långvarigt avbrott i dricksvattenförsörjning.  

4.5. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är länken mellan nationell och lokal nivå. De har ett 
samordningsansvar i länet vad gäller krisberedskapen.  

4.6. Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket är den centrala tillsynsmyndigheten och samordnar och 
stödjer krisberedskapsarbete inom livsmedelsförsörjning, som dricksvatten, på 
nationell, regional och lokal nivå. 

4.7. VAKA 
VAKA, som ligger under Livsmedelsverket, är en nationell vattenkatastrofgrupp 
som ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och 
dricksvattenproducenter i kris inom dricksvattenområdet. Genom VAKA kan 
behövande kommuner och dricksvattenproducent också låna utrustning för 
nödvattenförsörjning. Det finns nationella lager på sju platser i landet. Endast 
behörig person kan kontakta VAKA.  
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5. Dricksvattenbehov 
Vid nödvattenförsörjning till konsumenterna i kris utgör följande mängder som 
riktlinje vad gäller mängden vatten som ska kunna levereras över tid. Riktlinjerna är 
baserade från Livsmedelsverkets som har gjort en sammanställning av 
dricksvattenbehov baserad på olika aktörers uppskattning. Livsmedelsverket har 
även tagit fram handböcker för beredskapsplanering och krishantering. Utifrån 
dessa har dricksvattenbehov för MOÄ uppskattats enligt nedan. Behovet kan dock 
ändras utifrån vad som kommer fram vid dialog med olika verksamheter. 

 
Individ och 
verksamhet Funktion Nödvattenbehov 

Individ, frisk 

1–3 dygn: Dryck 3–5 liter/person och dygn 

4–10 dygn: Dryck, 
matlagning och hygien 10–15 liter/person och dygn 

10 dygn och inom några 
månader 50–100 liter/person och dygn 

Förskola/Skola 

1–3 dygn: Dryck, hygien, 
matlagning och städ 2–7 liter/person och dygn 

4–10 dygn: Dryck, hygien, 
matlagning och städ 10–15 liter/person och dygn 

10 dygn och inom några 
månader 50–100 liter/person och dygn 

Storkök 
Matlagning 
Städ och disk 

2–3 liter/portion 
1 l/portion 

Vård- och 
omsorgsboenden 

Vårdplats 
(Dryck, hygien, matlagning, 
tvätt och städ) 

10–20 liter/person och dygn 

Sjukhus 

Dryck 
Högintensiv vård 
Dialys 
Laboratorium 

3 liter/person och dygn 
150 liter/person och dygn 
300–1400 liter/person och dygn 
200 kubikmeter/dygn (500 
vårdplatser) 

 
Nödvatten kan inte täcka behovet hos stora sjukhus, processindustri 
(exempelvis chark, skog), jordbruk mm som saknar reservvattenverk eller 
annan reservlösning. Med anledning av detta måste kommunerna föra en 
dialog med dessa verksamheter. 
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6. Prioriterade grupper 
I samband med kommunernas arbete med RSA har en lista tagits fram 
innehållande prioriterade verksamheter. Nedanstående tabell visar antalet med 
högst prioritet i varje kommun. 
 

Verksamhet Mora 
kommun 

Orsa 
kommun 

Älvdalens 
kommun 

Skola/Förskola 8 - - 

Förskola 12 8 9 

Produktionskök 27 4 3 

Vård och omsorg, LSS 15 2 - 

Vård och omsorg, äldreboende 8 2 - 

Vård och omsorg 1 1 11 

Folktandvården - 1 3 

Vårdcentral - 1 3 

Totalt 71 19 29 

 
Att ovannämnda verksamheter klassas av kommunerna som prioriterade innebär 
inte att vattentankar levereras till varje plats där verksamheten bedrivs vid 
aktiverad nödvattenplan. Verksamheterna kan då ha vattentankar, som delas med 
allmänheten, i närheten. 
Enskilda hushåll omfattas av nödvattenplan medan verksamheter, som inte är 
samhällsviktig, och andra näringsidkare inte är prioriterade.  

7. Resurser 
7.1.  Personal 

För att distributionen av nödvatten ska fungera på smidigast möjliga sätt är det 
viktigt att organisationen som ska ta hand om distributionen fungerar. Vid en 
kris i vattenförsörjning är personal från Nodava normalt upptagen att lösa den 
kris som uppstått. Vid allvarlig kris bör extra personal beordras in från 
kommunens övriga förvaltningar för att hjälpa till i nödsituation. Hjälp kan 
också förmodligen erhållas från frivilligorganisationer. Det kan behöva hjälp 
med att ta emot och iordningställa nödvattenutrustning samt hjälpa till vid 
hämtstationerna och ge information. 
Personal från vård- och omsorgen kan beordras att hjälpa till med att hämta 
och distribuera nödvatten till de som bor kvar hemma. 
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7.2.  Reservkraft 
Kommunerna har tagit fram en förstudie i syfte att kartlägga hur 
organisationens elförsörjning ser ut i dagsläge för att uppfylla samhällets 
förväntan och krav på säkerhet, uthållighet och tillförlitlighet. Förstudien 
innehåller förslag till reservkraftslösning. Utifrån förstudien planerar VA-
huvudmannen i respektive kommun för reservkraft för allmänna vattenverk. 

7.3. Material inom MOÄ 
För att klara målen och rusta för en tänkt störning i dricksvattenförsörjningen 
har en lista över nödvattenmaterial upprättats. På listan finns förteckning över 
vattentankar med varierande storlek samt mobila reservkraftaggregat. 
 

Material Antal (st) 

Vattentank á 10 000 liter, lastväxlare m pump 4 

Tank på lösflak á 10 000 liter med pump 1 

Dricksvattensläp, 1000 liter 1 

Dricksvattensläp, 600 liter 3 

Vattentank á 1 000 liter på släpvagn 30km/h 1 

Rostfri tank á 500 liter 3 

Vattendunkar á 25 liter 42 

Vattendunkar á 10 liter 54 

Elverk, varierande storlek 3 

 
Materialet köptes in av VA-huvudmannen och på listan anges var dessa 
material finns. Den fullständiga listan förvaras på Nodava.  
Förutom egna material finns andra nödvattenmaterial i länets kommuner.  
För att klara nödvatten behöver verksamheterna såsom vård och omsorg ha 
eget lager av tex vattendunkar. Transport mellan boenden sker med egen 
personal. Detta för att VA-verksamhetens personal måste fokusera på att tex 
fylla på utplacerade vattentankar, få igång vattenverk och/eller åtgärda 
störningen. 
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7.4. Vatten från allmänna vattentäkter 
Varje kommun har flera vattentäkter/vattenverk inom sitt område. Mora har 7 
vattenverk, Orsa har 3 och Älvdalen har 22 vattenverk. Vattenverken har 
varierande kapacitet men skulle kunna fungera som reserv där man kan hämta 
dricksvatten i fall att ett område drabbas och blir utan vatten. Avståndet mellan 
Mora och Orsa kan också utgöra en möjlighet för att kommunerna emellan kan 
hjälpa varandra med nödvattenförsörjning om tätorterna drabbas.  

7.5. Enskilda vattentäkter 
Det finns ett antal vattenföreningar i Orsa och i Älvdalen som har enskild 
vattentäkt. Uppgiften om de enskilda vattentäkterna kapacitet är dock inte 
klarlagd. Ett samarbete med dessa föreningar kan vara av intresse ur 
nödvattenperspektiv. 

8. Handlingsplan vid olika scenarios  
I händelse av störning i vattenleveransen ska alltid en bedömning om utplacering 
av vattentankar ska göras.  Om vattentankarna är uppställda mer än ett dygn krävs 
tillsyn och provtagning för kontroll av vattenkvaliteten. Utplacering av enstaka 
nödvattentank kan ske i första läge med hjälp av Nodavas personal. Om flera 
nödvattentankar ska placeras ut samtidigt bör detta genomföras av avtalat 
entreprenör. 
Vid långvarig och allvarlig störning kan det finnas behov av portabla toaletter för de 
område med LTA (Lätt Tryck Avlopp) - system. Dessa kan lämpligen placeras i 
någon/några av trygghetspunkterna för att ge möjlighet till personlig hygien.  

8.1. Omfattande avbrott i vattenleverans 
Omfattande avbrott i vattenleverans kan inträffa tex när vattenverk slås ut eller 
när huvudvattenledning skadas. 

8.2. Otjänligt vatten 
Otjänligt vatten är den benämning som används när dricksvatten inte bör 
förtäras. Om dricksvattnet i en analys är otjänligt ringer anlitat laboratoriet upp 
Nodava för information och fortsatt hantering enligt rutiner. Nedan anges olika 
scenarier med övergripande beskrivning om arbetssätt. Detaljerad information 
finns att tillgå i respektive beredskapsplan.   

8.2.1. Mikrobiologisk förorening 
Mikrobiologisk förorening innebär att en hög halt av bakterier eller fåtal 
skadliga bakterier upptäcks i provtagning av dricksvatten eller att kunder 
hört av sig om misstänkt magåkomma.  
Första steget är att skydda människans hälsa. Om problemet uppdagats 
i samband med ordinarie provtagning är det prioritet att snabbt titta på 
hur stort område som kan tänkas beröras. Utifrån det föreslå beslut om 
kokningsrekommendation till tillsynsmyndigheten och informera berörda 
kunder.  
Om problemet uppkommit genom samtal från kunder med misstanke om 
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förorenat vatten, kontaktas tillsynsmyndighet samt smittskydd för att få 
information om ytterligare sjukdomsfall och möjlighet att hitta orsak. 
Utifrån detta tas beslut om kokningsrekommendation. För detta går en 
händelsekedja igång som gäller informationshantering ut till kund.  
Därefter upprättas en plan för provtagning och felsökning i fält. 
Provtagning och väntan på analyssvar är tidskrävande och många 
provtagningspunkter kan kräva mycket personalresurser beroende på 
hur stor del av ledningsnätet som berörs, antal berörda kunder helt 
enkelt.  
Beroende på typ av föroreningsgrad kan, i de flesta fall, kunderna koka 
vattnet och erbjuds inte dricksvattentankar. Om föroreningsgraden 
bedöms hög, av ex e-coli, ska man inte använda vattnet till att duscha 
eller tvätta sår. I detta läge görs en bedömning om vattentankar ska 
ställas ut.  

8.2.2. Kemisk förorening 
Kemisk förorening innebär att främmande ämne kan ha gett vattnet 
avvikande lukt, smak eller utseende. Detta uppdagas främst genom 
klagomål på dricksvattenkvalitet och ingår inte i ordinarie 
vattenprovtagning. Även här är första steget att skydda människans 
hälsa.  
Man behöver utreda hur stor skadan verkar vara och för detta krävs olika 
kontrollpunkter och personalresurser för att utreda. Dricksvattentankar 
ställs ut tills man vet typ av förorening och om det är skadlig. Kunder kan 
använda vattnet till att spola toaletterna med. Bedömning görs om det 
kan vara en fördel att genomföra spolning av ledningsnät.  
Under tiden fortsätter utredningsfas och provtagning för att kartlägga typ 
av förorening och om händelsen varit avsiktlig eller olycka. Beroende på 
om föroreningen är i anslutning till vattenverk eller ute på ledningsnät så 
vidtas olika åtgärder. Mer om detta beskrivs i beredskapsplan.  

8.3. Långvarigt strömavbrott 
Vid långvarigt strömavbrott finns det olika lösningar att tillgå hur kunder ska 
kunna få tillgång till vatten. Reservkraft ska finnas på de stora anläggningarna 
medan mindre anläggningar ska kunna kopplas till mobila reservkraftverk. 
Stora verk kan förse många kunder med dricksvatten via ledningsnätet om 
reservkraft finns.  

9. Kommunikation 
Välfungerande kommunikation är nödvändig för att kommuninvånare, verksamheter 
och personer som har semesterboende (sommarstuga) ska veta vad de kan 
förvänta sig vid en nödvattensituation. Kommunikation om nödvatten ger 
verksamhetsutövarna förutsättningar att själva förebygga situationer som kan bli 
svårhanterliga. 
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10. Rekommendationer om fortsatt arbete 
10.1. Kommunikation 

Kommunerna, tillsammans med Nodava, behöver ta fram 
kommunikationsplaner, både en kortsiktig och en långsiktig sådan.   
Ansvariga för att kommunicera och informera om nödvattenplanen är utsedd 
tjänsteperson hos kommun tillsammans med tjänsteperson i Nodava. 

10.2. Prioritering av verksamheter 
Kommunerna har tagit fram en lista över prioriterade grupper i samband med 
framtagning av risk och sårbarhetsanalys. Listan behöver arbetas vidare där 
avsikten är identifiera vilka av de prioriterade grupperna som ska förses med 
nödvatten i första hand. Andra grupper kan behöva evakueras och samlas i 
andra anläggningar i händelse av extraordinär händelse. Listan behöver också 
kompletteras med kartläggning av dricksvattenbehovet. Eftersom prioriterade 
verksamheter förändras över tid ska listan ses över vartannat år. Ansvariga för 
att ta fram och se över prioriteringslista för nödvatten är utsedd tjänsteperson 
hos kommun tillsammans med tjänsteperson i Nodava.  

10.3. Verksamheterna och nödvattenmaterial  
I händelse av kris kommer Nodavas personal att ha som högsta prioritet att 
• felsöka/åtgärda fel 
• få ut vattentankar till anvisade platser för att så många som möjligt kan få 

tillgång till nödvatten. Därefter kommer prioriteringen att vara påfyllning av 
vattentankar.   

Verksamheterna som tex vård- och omsorg mm, ska därför uppmanas att 
införskaffa egna vattenbehållare att fylla i samt transport av detta till egna 
verksamheten. Verksamheter med djurhållning uppmanas att lösa 
nödvattenförsörjning själv. Sjukhus och andra vårdinrättningar ska uppmanas 
att ha egen plan vid en nödvattensituation.  

10.4. Placering av vattentankar för nödvatten 
En plan, innehållande karta över var vattentankar ska placeras beroende på 
händelsens omfattning, ska tas fram och förvaras på Nodavas huvudkontor. I 
första hand ska vattentankarna placeras inom 500 m från samhällsviktiga 
verksamheter. Enligt Livsmedelsverket bör nödvatten för allmänheten placeras 
inom max 1000 m avstånd. Mora, Orsa och Älvdalens förutsättningar är dock 
sådan att nödvatten för allmänheten bör placeras inom max 2 km avstånd inom 
tätorten och max 10 km för övriga.  
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Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 

overformyndaren@mora.se 

 

 

Protokoll efter tillsyn hos överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna innefattande överförmyndarna i Leksand, 
Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen, 2022-10-13 

Närvarande:  
Från överförmyndarkansliet närvarade enhetschef Annelie Björkman och 
överförmyndarhandläggare Josef Szabó. Från länsstyrelsen närvarade 
juristerna Hanna Anagrius och Anna-Karin Alm.  

1. Föregående inspektionsprotokoll 
Förra årets inspektion genomfördes på plats hos överförmyndarkansliet i 
Mora. Totalt granskades 29 slumpvis utvalda akter. Samtliga akter 
granskades utan anmärkning från länsstyrelsen.  

2. Överförmyndarens verksamhet 
2.1 Allmänt om verksamheten 

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna är ett samarbete mellan 
kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. 
Kansliet för den gemensamma verksamheten är placerat i Mora. 
Verksamheten har i dagsläget en samlad bemanning på sex 
årsarbetskrafter varav en enhetschef, en jurist och fyra 
överförmyndarhandläggare. Resurserna bedöms vara tillräckliga 
förutsatt att det inte förekommer långtidsfrånvaro. I nuläget finns det 
inte några planer om att upprätta en gemensam nämnd. 

Överförmyndarkansliet har sedan förra inspektionen uppdaterat 
delegationsordningen. Överförmyndarkansliet har också uppdaterat 
rutiner gällande handläggningen av ärenden som rör ensamkommande 
barn. Länsstyrelsen har tagit del av delegationsordningen och den nya 
rutinen och har inte något särskilt att påpeka.   

Överförmyndarkansliet använder handläggningssystemet Provisum och 
testar för närvarande en ny e-tjänst som ska göra det möjligt att sköta 
löpande räkenskaper och ansöka om samtycken och entledigande m.m. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2022-10-24  
 

  
 

Ärendebeteckning  
203-9482-2022  
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via e-tjänsten. Det ska också bli möjligt för att använda 
handläggningssystemet om det finns två ställföreträdare i ett ärende.  

2.2 Verksamheten i siffror 

De sex samarbetskommunerna har sammanlagt drygt 68 000 invånare. 
Enligt lämnad statistik hanterade Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna föregående år 906 ställföreträdarskap och hade 833 
ställföreträdare. Av ställföreträdarskapen utgör 73 förvaltarskap. Av 
ställföreträdarskapen utgör andelen förvaltarskap 8 % vilket är lägre än 
riksgenomsnittet på 10,6 %. Siffror för respektive samarbetskommun 
återfinns i bilagorna till protokollet.  

2.3 Granskning av årsräkningar 

Av årsräkningarna för 2021 har 80 % inkommit i tid och det har skickats 
ut 74 påminnelser. 19 vitesförelägganden har utfärdats av 
överförmyndaren och ett vitesföreläggande har överlämnats till 
tingsrätten. Överförmyndaren hade i juli månad granskat färdigt 98,4 % 
av årsräkningarna. Av årsräkningarna som har granskats har sex av dem 
granskats med anmärkning. De vanligaste anmärkningarna har varit att 
ställföreträdare inte har inkommit med begärda kompletteringar och att 
inkomster har redovisats i netto i stället för i brutto.  

2.4 Kontroll av ställföreträdarna och årlig omprövning av 
förvaltarskap 

Nya ställföreträdares lämplighet prövas genom en kontroll mot 
belastningsregistret, Kronofogdens register och socialregistret. 
Överförmyndaren ställer också krav om att nya ställföreträdare har 
genomgått eller ska genomgå en samverkansutbildning. Det genomförs 
återkommande kontroller av befintliga ställföreträdare vid nya uppdrag 
och genomförs större kontroller av samtliga ställföreträdare vart tredje 
år. Ställföreträdarna erbjuds också en heldagsföreläsning av personalen 
på kansliet innefattande juridik och redovisning.  

Den årlig omprövningen av förvaltarskap görs i samband med att 
överförmyndaren skickar ut anmodan om årsräkning. Förvaltaren 
ombeds besvara frågor om hälsotillstånd, risken för utnyttjande och om 
jämkning kan vara aktuellt. Om förvaltaren har lämnat otillräckliga svar 
följer överförmyndaren upp ärendet genom telefonsamtal till förvaltaren. 
Länsstyrelsen anser att det är bra att överförmyndaren gör en ordentlig 
omprövning av förvaltarskap då det är en så pass ingripande åtgärd.  
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3. Aktförvaring 
Akterna förvaras på ett betryggande sätt i skåp i ett låsbart arkivrum. Det 
råder god ordning bland akterna. 

4. Register 

Enligt 9 § förmynderskapsförordningen (1995:379) ska 
överförmyndaren föra register över de föräldraförvaltningar där 
kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken förekommer och 
de ställföreträdarskap som avses i 14 kap. 1 § första stycket 
föräldrabalken (1949:381). Länsstyrelsen har kontrollerat det förda 
registret och det framkom inte något som föranleder något särskilt 
påpekande över hur registret förs. 

5. Granskning av akter 

Årets tillsyn genomfördes som en skrivbordstillsyn. Totalt granskades 
25 slumpvis utvalda akter varav 14 godmanskap, 7 förvaltarskap och 4 
förmynderskap. Efter avstämning över Teams med 
överförmyndarkansliet i Mora står det klart att alla akter utom två har 
granskats utan anmärkning. Eventuella kommentarer och kritik efter 
aktgranskningen återfinns i bilagorna för respektive kommun.  

6. Sammanfattning av årets inspektion 

Efter årets tillsyn av Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna är 
länsstyrelsens samlade intryck att överförmyndaren bedriver en seriös 
och välfungerande verksamhet. Överförmyndaren har bra ordning på 
sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna. Det finns goda 
etablerade rutiner för den dagliga handläggningen. Överförmyndaren 
genomför noggranna kontroller av ställföreträdare och företar ordentliga 
omprövningar av förvaltarskap. Det märks att verksamheten har en hög 
ambitionsnivå och att det kontinuerligt arbetas med att förbättra 
verksamheten.  

Av 25 granskade akter granskades två med anmärkningar från 
länsstyrelsen. Det gäller akt 021-4392 från Vansbro kommun där 
ospecificerade utgiftsposter i en årsräkning inte har följts upp av 
överförmyndaren, vilket föranleder viss kritik från länsstyrelsen. Vidare 
har länsstyrelsen gett kritik för hanteringen av akt 062-599 från Mora 
kommun, där överförmyndaren har fattat beslut om entledigande på 
delegation. Länsstyrelsen vill understryka att det inte är fråga om 
systematiska fel, men att det bristerna ändå är kritikvärdiga, varför 
länsstyrelsen efter en samlad bedömning beslutar att ge kritik till 
överförmyndaren.  
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Tillsynen förklaras härmed avslutad. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 

010-225 00 00 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 9482-2022 i ämnesraden för e-post. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Daniel Eriksson med jurist Hanna 
Anagrius som medverkande och jurist Anna-Karin Alm som 
föredragande.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i samtliga samarbetskommuner  

Justitieombudsmannen 

 

Bilagor 
1. Bilaga Leksands kommun 

2. Bilaga Mora kommun 

3. Bilaga Orsa kommun 

4. Bilaga Rättviks kommun 

5. Bilaga Vansbro kommun 

6. Bilaga Älvdalens kommun  
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Överförmyndaren i Orsa 

 

 

Bilaga för Orsa kommun 
 

1. Verksamheten i siffror 
Orsa kommun har cirka 7000 invånare. Enligt lämnad statistik från 
överförmyndaren har Orsa kommun 75 ställföreträdarskap och 79 
ställföreträdare. Av ställföreträdarskapen är 6 förvaltarskap. Av 
ställföreträdarskapen utgör andelen förvaltarskap 8 % vilket är lägre än 
riksgenomsnittet på 10,6 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 49 
% av kostnaderna, vilket är något högre än riksgenomsnittet på 43 %. 
Kommunens totalkostnad per ställföreträdarskap är 12 524 kronor, vilket 
är betydligt högre än riksgenomsnittet på 8621 kronor. Totalkostnaden 
per kommuninvånare uppgår till 135 kronor jämfört med 
riksgenomsnittet på 115 kronor. 
 
2. Resultat av aktgranskningen 
Totalt granskades tre akter från Orsa kommun, varav två 

godmanskap och ett förmynderskap. Av akterna som granskades var 
samtliga utan anmärkning. 
 

Följande akter har granskats: 
 

Akt 034-1346 Akt 034-1396 Akt 034-1276 

  

 

Bilaga 3 
 

Datum 
2022-10-24  
 

  
 

Ärendebeteckning  
203-9482-2022  
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Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 11 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Orsa kommun 

Parti: Vänsterpartiet 
Avgången ersättare: Åsa Ringström 

Ny ersättare: Barbro Renström 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orsa kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Åsa Ringström har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av jurist Helle Bryn-Jensen med jurist Helle Bryn-
Jensen som föredragande. 

 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-11-11  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-14539-2022 
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Kopia till 
Vänsterpartiet 
Barbro Renström 

 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas 
län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. 
Ange diarienummer 14539-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 11 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Orsa kommun 

Parti: Vänsterpartiet 
Ny ledamot: Anders Johansson 

Avgången ledamot: Per Svennar 
Ny ersättare: Marcela Reyes 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Orsa kommun har kommit in med en begäran om 
ny sammanräkning. Detta med anledning av att Per Svennar har avsagt 
sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av jurist Helle Bryn-Jensen med jurist Helle Bryn-
Jensen som föredragande. 

 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-11-11  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-14538-2022 
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Kopia till 
Vänsterpartiet 
Anders Johansson 

Marcela Reyes 

 

 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas 
län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. 
Ange diarienummer 14538-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2022-11-28 kl. 18:00
Plats: Tingssalen, kommunhuset

Öppnande, närvaro, justering

Kommunfullmäktige uppvaktar medarbetare som varit anställda i kommunen i 25 år 
och medarbetare som gått i pension under 2022.

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor

1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag
2. Medborgarförslag om mopedparkering
3. Medborgarförslag om bänkar i backen mot ishallen
4. Medborgarförslag om att bygga handikappanpassad ramp samt stolar vid 

Orsasjön och handikappanpassad lekpark
5. Medborgarförslag om sänkt hastighet på länsväg 296
6. Medborgarförslag om att bygga nya äldreomsorgsområdet på nuvarande plats 

där Lillåvallen nu finns och nya idrottsanläggningar mellan 45;an och 
Storgärdet

7. Medborgarförslag om att upprätta ett vatten- och fiskevårdsprogram i Orsa 
kommun

8. Medborgarförslag om att använda yta utanför ungdomens hus till fotbollsplan 
och klätterställning

9. Motion om språkkrav inom vård och äldreomsorg
10. Motion om att Orsa kommun tillsammans med Region Dalarna verkar för att 

flyttas från elprisområde 3 till 2

Besvarande av interpellationer och frågor
1. Besvarande av frågor och interpellationer
2. Interpellation om Orsa Vatten och Avfall

Informationsärenden
1. Information från revisorerna
2. Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslutsärenden
1. Svar på medborgarförslag om att behålla Björnparken

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat och 
överlämnas till Grönklittsgruppen.

2. Svar på medborgarförslag om att ta bort extraavgiften på 
sophämtning för att hämta/dra ut sopkärlet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och att självkostnadspris för 
draghjälp av kärl även tillämpas i fortsättningen av dem som vill ha tjänsten. 
Motiveringen är att det är en tilläggstjänst för vissa personer som 
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taxekollektivet skulle finansiera, trots att denna kostnad inte är tvungen att 
betalas enligt lagstiftningen.

3. Svar på motion om yrkesutbildningar till Orsa
Förslag till beslut
Motion om yrkesutbildningar till Orsa är besvarad genom 
gymnasienämndens yttrande.

4. Svar på motion om arbetsskor till vårdpersonal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget och motionen om 
arbetsskor till vårdpersonal är besvarade då avsett resultat redan uppnåtts.

5. Regler för partistöd och utbetalning av partistöd år 2023 
(uppdateras med protokollsutdrag från KS)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar regler för partistöd.

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2023 i enlighet med antagna 
regler.

6. Ingen återställning av hyran, Orsa Lokaler AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingen återställning av hyran för 
verksamhetsfastigheterna i Orsa Lokaler AB skall ske utifrån beslut 2019. 
Hyresavtalens årliga förändring sker utifrån nuvarande hyresnivå med 
justering enligt nu gällande hyresavtal.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, det vill säga 
att resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 000 kr, 
upphör.

7. Delårsrapport 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2022. 

8. Kommunplan 2023 (önskemål från KF-ordförande att en representant för 
varje parti i fullmäktige gör ett inlägg i samband med ärendet. Det ska vara ett 
kort inlägg på max 5 minuter. Talarordningen är lottad enligt följande: M, S, 
MP, SD, KD, V, C).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa mål för år 2023 med utblick för år 2024.

2. Fastställa resultatbudget till 6 603 tkr för år 2023, 6 817 tkr för år 
2024,
4 293 tkr för år 2025 och 5 314 tkr för år 2026.

3. Fastställa styrelsens och nämndernas ramar år 2023.

4. Fastställa investeringsram motsvarande 73 406 tkr år 2023.
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5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott 
och nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och 
eventuellt sänkt personalkostnadspålägg.

9. Kommunalskatt 2023 (Paus)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 
2023.

10. Policy för resor och fordon
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

11. Styrning av VA-bolagen och revidering av ägardirektiv
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag gällande styrning 
av VA-bolagen och ägardirektiv för NODAVA AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för 
Orsa Vatten och Avfall AB.

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Mora och Älvdalens kommuner.

12. Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna (uppdateras med 
protokollsutdrag från KS)
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av förbundsordningen under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.

13. Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden under
2023 sker enligt följande: 27 februari, 3 april, 29 maj, 2 oktober och 28 
november.

Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.

14. Reviderade ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för 
Orsabostäder AB
med tillägget att bolaget ska erbjuda praktikplatser som ett sätt att främja 
integration,
social sammanhållning och trygghet (6. Bolagets verksamhet).

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv för Orsa 
Lokaler AB
med tillägget att bolaget ska försörja kommunen med ändamålsenliga lokaler 
med
tillhörande laddinfrastruktur (5. Bolagets ändamål och verksamhet).
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15. Kompetensförsörjningsstrategi (uppdateras med protokollsutdrag från 
KS)
Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till kompetensförsörjningsstrategi att 
gälla från den 1 januari 2023 och ersätter nuvarande 
kompetensförsörjningsstrategi från 2014.

16. Revidering av attestreglemente
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

17. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval revisor
 

18. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
enligt livsmedelslagstiftningen
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och 
med 1 januari 2023. Därmed upphävs taxan för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 
18 inklusive revideringar till och med 2019-12-11.

2. Timtaxan ska vara 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande 
kontroll och annan offentlig verksamhet.

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet med 
utgångspunkt i oktober 2022.

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176).

19. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av foder 
och animaliska biprodukter
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter att 
gälla från och med 1 januari 2023.

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter.

20. Regler och taxor vid kopiering och utlämnade av allmänna 
handlingar
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta regler och taxor vid kopiering 
och utlämnande av allmänna handlingar med ändringen att 
föreningar betalar 
50 öre/sida vid kopiering. Taxan gäller från och med den 1 januari 
2023.  
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2. Kommunfullmäktige upphäver befintlig avgiftstaxa den 31 december 
2022 
(dnr 2003000170–044). 

21. Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya och uppdaterade frister, 
föreskrifter och taxor för sotning och brandskyddskontroll. De nya fristerna 
och taxorna bör träda i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade 
sotnings- och brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så 
snart det annars är möjligt.

22. Justering av avfallstaxa 2023
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallstaxa med nya tilläggstjänster 
och beslutar om följande förändringar: 

1. En totalthöjning av taxan med 8% vilket innebär en ökning med 249 
kr per år (21 kr/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

2. För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir 
höjningen 158 kr per år (13 kr/ mån). 

3. Begränsningen av tolv kostnadsfria besök per år och hushåll på Orsa 
återvinningscentral tas bort i förslaget.

Den nya avfallstaxan gäller från den 1 januari 2023.

23. Justering av VA-taxa 2023
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 10 % att gälla 
från och med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 7% att gälla 
från och med 1 januari 2023.

24. Avgifter 2023 (taxa för alkohol och tobak)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och 
tobaksförsäljning med mera.

25. Avgifter 2023 (äldreomsorgen)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen.

26. Revidering av plantaxan
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa att gälla 
från och med 1 januari 2023.

2. Den reviderade plantaxan ersätter plantaxa antagen den 29 mars 
2010.
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27. Revidering av bygglov-, kart- och mättaxa 2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2023. 

Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Delgivningar
1. Övergripande plan för nödvatten
2. Protokoll efter tillsyn hos överförmyndarna i norra Dalarna 2022-10-13
3. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige (V)
4. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige (V)
5. Revisionsrapport och granskning av delårsrapporten 2022, BRAND

Val av ombud 
Vid sammanträdet kommer även fullmäktige medverka i val av ombud till 
Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2023 (sluten omröstning). Valet 
sker i pausen.

Övrig information
Appen e-meetings för att läsa möteshandlingar kommer att bytas ut. Från den 9 januari 
så ska du istället använda appen Netpublicator. Appen kommer att installeras 
automatiskt på din Ipad men handlingarna kan även nås via netpublicator.com/Logga 
in.

Inbjudan till utbildningar har mejlats ut. Om du inte har fått en inbjudan eller har 
andra frågor kontakta respektive sekreterare.

Anne-Marie Fröjdh Marie Ehlin
Ordförande Kommunchef
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