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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2020-10-26 kl. 13:00-16:50 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande § 113-132, § 134-137 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande § 113-132, § 134-
137, Olof Herko (S) ersättare för Magnus Bjurman (S) § 133 
Håkan Yngström (C)  
Aino Eurenius (C)  
Jan Segerstedt (C), ersättare för Anders Hjärpsgård (C)  
Bengt-Åke Svahn (KD)  
Joep Meens (MP)  
Hans-Göran Olsson (S)  
Gunilla Elings-Friberg (S)  
Anders Johansson (V) §113-124, § 127-137 
Gunilla Frelin (M)  
Bibbi Andersson (SD)  
 

Övriga deltagare: Marilou Levin Hamilton, VD NODAVA AB § 135.1. 
Theodora Heim, Qualitarium § 135.2 
Olof Herko (S), vice ordförande i OVAB och NODAVA § 
135.1-135.2, ej tjänstgörande ersättare § 113-132, § 135.3-
135.4, § 136-137 
Leif Dahlfors, ordförande OVAB § 135.2 
Johan Hult, ekonomichef § 120-123, § 135.1, § 135.2 
Sara Laggar, ekonom § 120-123 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle § 126-127 
Tommy Ek, stadsarkitekt och förvaltningschef, Håkan 
Danielsson Kotekma, Sara Scott projektledare NODAVA § 
127 
Emma Jidemyr, kommunikationschef  
Marie Ehlin, kommunchef 
Anna Erkers, sekreterare 
 

Utses att justera: Hans-Göran Olsson (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 
 

Paragraf 113 - 137 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 
 

 

 ______________________________________ 

Hans-Göran Olsson, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2020-10-26 

Överklagningstid: 2020-11-09 – 2020-11-30 

Anslaget sätts upp: 2020-11-09 Anslaget tas ner: 2020-12-01 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Förändring av dagordning 4 

Patientsäkerhetsberättelse omsorg 2019 5 

Avskrivet planbesked för Järnvägen 1 (Hotellet) 6 

Avskrivning av två planärenden, detaljplan för fastigheten del av Krakau m.m. 
samt planprogram för Storgatan 

7 

Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna 8 

Utbetalning av partistöd 2021 9 

Övergripande mål samt verksamhetsmål KS 10 

Delårsrapport 2020 12 

Kommunalskatt 2021 13 

Avsluta avgift för borgensförbindelse (OVAB och OLAB)  14 

Ägartillskott Orsa Vatten och Avfall AB 16 

Biblioteksplan 2020-2022 17 

Förslag till uppdragsavtal om Höstlundssamlingen i Skattungbyn 18 

Begäran om medgivande för överlåtelse av fastighet erhållen som gåva av Orsa 
kommun (Birgitta Bogren 16:00-16:15) 

19 

Dagvattenpolicy och dagvattenriktlinje (Mats Pettersson, Tommy Ek, Birgitta 
Bogren, Håkan Danielsson 15:30-16) 

20 

Förslag till justering av avfallstaxan till 2021 22 

Förslag till justering av VA-taxa samt brukningsavgift till 2021 23 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 24 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 25 

Styrmodell Orsa kommun 26 

Gåva till personal 27 

Lokal bilaga till regionalt skolskjutsreglemente 29 

Informationsärenden 30 

Delegationsbeslut 33 

Delgivningar 34 
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§ 113 OK KS 2020/00047-38 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ett extra beslutsärende: 

• Lokal bilaga till regionalt skolskjutsreglemente 
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§ 114 OK OMS 2020/00113-3 

 

Patientsäkerhetsberättelse omsorg 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Patientsäkerhetsberättelsen för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden, i vårt fall KS, ska i egenskap av vårdgivare varje år fastställa en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har här tagit fram det 
bilagda beslutsunderlaget för 2019 års patientsäkerhetsberättelse. 
Bland fjolårets viktigare händelser på det här området kan märkas extra fokus på 
vårdhygien, munhälsa och hur vi lyfter arbetet med medicinska delegeringar. 
Det kan noteras att detta beslutsunderlag läggs fram lite senare än vanligt. Det kan 
delvis förklaras med att vi bytt MAS vid årsskiftet men den främsta förklaringen finns i 
den pandemi vi levt med under lejonparten av 2020 vilken helt enkelt gjort att mer 
akuta frågor har fått prioriteras. Den prioriteringen är helt och hållet min, så ska det 
falla en skugga över tidsutdräkten så ska den falla på mig som omsorgschef. Nu har det 
i vart fall samlats ihop ett beslutsunderlag för att kunna sätta en sammanfattande 
slutpunkt på vårdåret 2019 för Orsa kommuns del. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-07 
Förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2019 2020-09-07 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar patientsäkerhetsberättelsen för 2019. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 115 OK KS 2020/00735-1 

 

Avskrivet planbesked för Järnvägen 1 (Hotellet) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att planbeskedet för Järnvägen 1 (Hotellet) avskrivs.  

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

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Brev till sökanden om avskrivning och fakturering 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Planbeskedet för Järnvägen 1 (Hotellet) avskrivs.  

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 116 OK KS 2020/00574-1 

 

Avskrivning av två planärenden, detaljplan för fastigheten 
del av Krakau m.m. samt planprogram för Storgatan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för fastigheten del av Krakau m.m och 
planprogram för Storgatan i Orsa avskrivs. 

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

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

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Detaljplan för fastigheten del av Krakau m.m och planprogram för Storgatan i Orsa 
avskrivs. 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 117 OK KS 2019/01119-7 

 

Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
samverkansavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet. 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkanskommuner tar beslut om att 
underteckna avtalet som då gäller från och med 1 januari 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

 
I övrigt är avtalet i princip oförändrat i sak. 

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

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

Sändlista 
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
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§ 118 OK KS 2020/00042-2 

 

Utbetalning av partistöd 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i 
den kommunala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana 
bidrag, Regler för partistöd. I dessa anges bland annat att fullmäktige tar beslut om 
utbetalning en gång per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt 
partistödet föregående år och vad som gäller om ett parti upphör att vara representerat 
i fullmäktige. Grundläggande bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725).  
 
Samtliga partier har lämnat in en redovisning hur de har använt partistödet för 
föregående år. 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 2021: 
 
Parti Partistöd (kr) 
Centerpartiet (13 mandat) 111 000 
Socialdemokraterna (8 mandat) 76 000 
Sverigedemokraterna (3 mandat) 41 000 
Vänsterpartiet (2 mandat) 34 000 
Kristdemokraterna (2 mandat) 34 000 
Moderaterna (2 mandat) 34 000 
Miljöpartiet (1 mandat) 27 000 
Summa 357 000 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-06-10. 
Regler för partistöd. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2021 i enlighet med antagna 
regler för partistöd. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 119 OK KS 2020/00457-4 

 

Övergripande mål samt verksamhetsmål KS 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta de övergripande målen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar verksamhetsmål för kommunstyrelsen: 
 

Vision          

Övergripande mål         

Verksamhetsmål        

        

 Utfall Mål   

 2018 2019 2020 2021 2022 Enhet Ansvar 

I Orsa skapar vi med människor, inte för 

Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen 43 43   45* 48* index SU/KS 

Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i 
samhället. Resultat LUPP-enkät       40 40 % SU/KS 

Upplevd studiero ska öka från 73% till 100% med fokus på fysiska 
lärmiljöer   67 73 100 100 % LÄ/KS 

Andelen elever som får minst betyget E på nationella proven i 
matematik ska öka från 86% till 100%   86   100 100 % LÄ/KS 

Andelen elever som i LUPP anger att de får ha inflytande i skolan 
ska öka från 2,06 till 3 på en skala från 1–5   20,6 2,06 2,06 3 % LÄ/KS 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 

  

33   30 30 % SA/KS 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat studera  5   10 10 % SA/KS 

I Orsa finns livskvalitet   

 Antal invånare ska öka till 7000 6892 6911   6960 6980   SU/KS 

Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun 62 61   63* 65* index SU/KS 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och 
tillräckligt med tid, andel (%) – grönt inom en treårsperiod   

32% 
(rött)   gult gult ja/nej OM/KS 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet 
kommun, andel (%) – grönt inom en treårsperiod   

63% 
(rött)   gult gult ja/nej OM/KS 

I Orsa gör vi saker möjliga   

Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter 55 54   56* 58* index SU/KS 

Stadsnätsutbyggnad – antal av alla hushåll och företag som bör ha 
tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s, enligt bredbandsstrategin     

  93 95 % SA/KS 

Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat  206 80 83 >75 >50   SA/KS 

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

Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån       ja ja ja/nej EK/KS 

Max 2 % avvikelse mellan prognos vid delårsbokslutet och utfallet vid 
årsbokslut       2 2 % EK/KS 
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Reservation 
Gunilla Frelin (M) reserverar sig mot beslutet. 

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

• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.   

• Antal invånare ska öka till 7000 

• Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun.  

• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.  

• Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat  

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

Beslutsunderlag 
Förslag till övergripande mål samt verksamhetsmål för kommunstyrelsen 
Protokoll från utskottet för Lärande 
Protokoll från utskottet för Omsorg 
Protokoll från utskottet för samhälle 

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

kommunstyrelsen. 
 

2. Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
              Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål. 

Yrkande 
Gunilla Frelin (M) yrkar på återremiss för att formulera ett övergripande mål om ökad 
planberedskap och ökat bostadsbyggande som ersätter det övergripande målet om 7000 
invånare, och som kopplar till visionen om ”nya hållbara boenden som sticker ut”. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på Gunilla Frelins yrkande om återremiss eller om 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande ställer därefter proposition på 

tjänstemannaförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Sändlista 
Samtliga utskott 

 

 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum: 2020-10-26 
Dokument nr: OK KS 2020/00025-33 

12(34) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 OK KS 2020/00738-1 

 

Delårsrapport 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar Delårsrapport 2020 efter eventuella redaktionella 

ändringar till kommunfullmäktige och revisorerna samt föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens resultat per 2020-08-31 uppgår till 35 mkr vilket är ett historiskt högt 
delårsresultat. Koncernresultatet där dotterbolagen ingår är drygt 10 mkr högre. Att 
kommunens resultat är så högt beror främst på tillskott från staten på grund av 
pågående Covid-19 pandemi. 
 
Även prognosen för helåret är historiskt högt med ett prognostiseras på 28 mkr för 
kommunen, och ytterligare nästan 11 mkr i koncernen. Den låga investeringsnivån och 
det höga resultatet har kraftigt förbättrat likviditeten och soliditeten i kommunen. 
 
Orsa kommun har fem övergripande mål som ska uppfyllas till år 2020. 
 
Kommunen når målen att Orsa 2020 ska vara bland de högst rankade kommunerna i 
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat och bland de 100 högst rankade 
kommunerna i SKL:s skolranking. Kommunen når också med råge målet att resultatet 
ska uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 
 
Målet att Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, engagerade 
friska och nöjda medarbetare är svårbedömt då det inte går att jämföra med tidigare år 
på grund av ändringar i beräkningsunderlagen. 
 
Målen att kommunen senast år 2020 ska erbjuda minst 50 e-tjänster samt uppnå 7000 
invånare bedöms inte uppfyllas. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att: 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020. 

Yrkande 

Ordförande yrkar att överlämna Delårsrapport 2020 efter eventuella redaktionella 

ändringar till kommunfullmäktige och revisorerna samt föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna delårsrapporten. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och på tilläggsförslaget och finner 

att kommunstyrelsen bifaller båda.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 121 OK KS 2020/00739-1 

 

Kommunalskatt 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för 2021 är 

oförändrad 22:42 per skattekrona. 

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

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 är oförändrad 22:42 per 

skattekrona. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 122 OK KS 2020/00740-1 

 

Avsluta avgift för borgensförbindelse OVAB och OLAB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare beslut 

2014 i Kommunfullmäktige att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§3) 

och Orsa Lokaler AB (§43) om 0,3% på utestående lån med borgen av Orsa kommun 

och samtidigt ändra i ägardirektiven för Orsa Vatten och Avfall AB samt Orsa Lokaler 

AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift fick ny aktualitet genom 

lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som gäller från januari 2011. 

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige (§3 respektive §43) att kommunen skulle ta 

ut en borgensavgift om 0,3 % på lån till dotterbolagen för lån som kommunen borgar 

för. Procentsatsen speglade den lägsta möjliga nivån för att inte konkurrensmässigt 

gynna det kommunala bostadsbolaget. 

I Orsa kommun beslutades, enligt ovan, att ta ut en borgensavgift även för Orsa Vatten 

och Avfall AB och Orsa Lokaler AB även om dessa inte är kommunala bostadsbolag. 

Orsa kommun har under några år redovisat ett bra resultat och 2020 går vi mot ett år 

med än bättre resultat enligt liggande prognoser. 

Orsa Vatten och Avfall AB prognostiserar ett underskott för innevarande år samtidigt 

som under de två senaste åren löst upp de sista obeskattade reserverna med 

sammanlagt 4,1 mkr för att nå ett resultat i balans. I den långtidsprognos vi tagit del av 

i samband med investeringsplanerna prognostiseras ökande årliga underskott om inte 

avgifterna höjs. 

I Orsa Lokaler har resultatet varit bättre och för 2020 prognostiseras ett överskott om 

1,8 mkr. I en långtidsprognos ligger dock resultatnivån mellan -0,5 mkr och +0,5 mkr 

per år. 

Då det i båda dessa dotterbolag kommer krävas betydande kommande investeringar 

som innebär ökade kostnader, som kan innebära lägre resultatnivåer så föreslås att 

Orsa kommun tar bort borgensavgifterna för dessa två dotterbolag. 

Orsa Vatten och Avfall har idag lån om 140 mkr och Orsa Lokaler AB har lån om 145 

mkr vilket motsvarar en årlig borgensavgift om 420 tkr respektive 435 tkr. Dessa 

avgifter kommer att öka rejält då båda bolagen står inför stora investeringar och 

därmed ökade lånebehov.  

Om borgensavgifterna tas bort innebär det motsvarande minskade intäkter för 

kommunen, vilket vi måste ta hänsyn till i kommunens budget och planarbete.  
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Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2014 i Kommunfullmäktige 

att ta ut en borgensavgift av Orsa Vatten och Avfall AB (§3) och Orsa Lokaler AB (§43) 

om 0,3% på utestående lån med borgen av Orsa kommun. 

Yrkande 
Magnus Bjurman (S) yrkar att samtidigt ändra i ägardirektiven för Orsa Vatten och 

Avfall AB samt Orsa Lokaler AB. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Magnus Bjurmans 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller båda. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 123 OK KS 2020/00741-1 

 

Ägartillskott Orsa Vatten och Avfall AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under år 2020 tillföra Orsa 
Vatten och Avfall 730 tkr att användas till att åtgärda läckor i ledningssystemet under 
år 2020. 

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

Beslutsunderlag 
- 

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

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 124 OK KS 2020/00687-1 

 

Biblioteksplan 2020-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun antar den nya biblioteksplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Bibliotekslagen är alla kommuner skyldiga att ha en antagen biblioteksplan. 
Orsa kommun saknar en aktuell plan sedan ett antal år, och verksamheten har nu 
arbetat fram en ny. 
Biblioteksplanen föreslås gälla fram till 2022, då det planerade Dalasamarbetet ska 
inledas, och samtliga biblioteksplaner behöver revideras. 

Beslutsunderlag 
- Bibliotekslagen (2013:801) 
- Föreslagen Biblioteksplan 2020-2022 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: Orsa kommun antar den nya 
biblioteksplanen. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 125 OK KS 2020/00632-2 

 

Förslag till uppdragsavtal om Höstlundssamlingen i 
Skattungbyn 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna uppdragsavtal om Höstlundssamlingen, i 
anslutning till att fastighetsöverlåtelsen sker. 

Jäv 

Anders Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i detta ärende. 
 

Sammanfattning av ärendet 
1989 mottog Orsa kommun en donation från fru Ulrika Ekblad-Höstlund, Skattungbyn. 
Samlingen finns inrymd i en byggnad som uppfördes för detta ändamål. Denna 
byggnad inkluderas i överlåtelsen av skolbyggnaderna i Skattungbyn.  
Det är donatorns vilja att samlingen ska finnas i Skattungbyn, och därför föreslås ett 
uppdragsavtal, där Skattunge Hus ekonomisk förening åtar sig fortsatt förvaring av 
samlingen i samma byggnad. 
 

Beslutsunderlag 
- Förslag till Uppdragsavtal mellan Orsa kommun och Skattunge Hus ek för 

 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Att teckna uppdragsavtal om Höstlundssamlingen, i anslutning till att 
fastighetsöverlåtelsen sker. 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 126 OK KS 2020/00673-3 

 

Begäran om medgivande för överlåtelse av fastighet erhållen 
som gåva av Orsa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller begäran från Skattungbyns byutvecklingsförening om 
överlåtelse av fastighet Skattungbyn 88:23 till Skattunge Hus ek för. Villkoren i 
gåvoavtalet kvarstår i överlåtelsen.   

Jäv 

Anders Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
För att skapa en samlad och effektiv lokal fastighetsförvaltning i Skattungbyn har 
Skattunge Hus ek för bildats. Skattungbyns byutvecklingsförening har på stämma 
beslutat att överföra samtliga fastigheter till Skattunge Hus ek för.  Skattungbyn 88:23 
(de gamla skolbyggnaderna) har erhållits i gåva från Orsa kommun. 
Gåvan är villkorad ”Innan överlåtelse får ske av den egendom som föreningen erhållit i 
gåva av kommunen eller vid upplösning av föreningen ska Orsa kommun erbjudas utan 
vederlag återta gåvan. Avstår Orsa kommun från att anta erbjudandet ska egendomen i 
första hand erbjudas annan förening verksam i byn.” 
En begäran om medgivande för överlåtelse till Skattunge Hus ek för har lämnats in till 
Orsa kommun. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll 19940425 Dnr 93/KKO459-291 
Bilaga Sammanträdesprotokoll 109940425 ”Gåvobrev” 
 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde samhälle föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunstyrelsen bifaller begäran från Skattungbyns byutvecklingsförening om 
överlåtelse av fastighet Skattungbyn 88:23 till Skattunge Hus ek för. Villkoren i 
gåvoavtalet kvarstår i överlåtelsen.   
 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 127 OK KS 2020/00175-13 

 

Dagvattenpolicy och dagvattenriktlinje 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar den riktlinje som är framtagen rörande dagvattenhantering.  
 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige antar policyn för dagvattenhantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde samhälle har tillsammans med Miljökontoret, NODAVA AB 
(Norra Dalarnas Vatten och Avfall) och Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en 
dagvattenpolicy samt dagvattenriktlinje.  
 
Dagvattenpolicyn har sin utgångspunkt i översiktsplanen och VA-policyn. Den ska ge 
en grund för hur kommunen och det kommunala bolaget ska hantera frågor rörande 
dagvatten, såsom exploatering av nya områden, ombyggnationer och förtätningar. Den 
ska även ge en förståelse för hur dagvatten påverkar omgivningen så att de olika 
förvaltningarna har en samsyn och förstår vikten av ett tidigt samarbete. 
 
Riktlinjen talar om hur kommunen och bolaget ska hantera dagvatten inom de olika 
områdena såsom översiktsplan, detaljplan, vid bygglov, anläggning av vägar och 
parkeringsplatser. Motivet till riktlinjen är att få en långsiktig hållbar miljö och på ett 
effektivt sätt förbättra sjöar och vattendrag genom att ta hand om vattnet där det 
uppstår, så långt som det är möjligt. En annan anledning är att i plan- och 
bygglovsprocesser förstå vikten av att planeringen för klimatförändringar som ökade 
vattenmängder är en pusselbit som måste finnas med genom hela processen. Den ger 
också en inblick i hur viktigt det är att berörda förvaltningar är med i tidigt skede vid 
plan- och byggprocessen. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet om både dagvattenpolicy och riktlinjer för 
att ytterligare inhämta synpunkter på förslagen (11 maj 2020, § 57). Yttranden från 
Orsa Vatten och Avfall AB, Miljönämnden och Stadsbyggnadsförvaltningen har 
inkommit. Synpunkter från dessa har bearbetats och ledde till justeringar i både 
policyn och riktlinjen. Justeringarna beskrivs närmare i presentationen till 
dagvattenpolicyn (se beslutsunderlag). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2020-08-27. 
Förslag till reviderad dagvattenpolicy, 2020-08-18. 
Presentation dagvattenpolicy. 
Förslag till reviderad dagvattenriktlinje, 2020-08-18. 
Presentation dagvattenriktlinjer. 
Yttrande Orsa Vatten och Avfall AB, 2020-05-13. 
Yttrande miljönämnden, 2020-06-03. 
Yttrande stadsbyggnadsförvaltningen, 2020-06-01. 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-05-11. 
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Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår:  
Kommunstyrelsen antar den riktlinje som är framtagen rörande dagvattenhantering.  
 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar policyn för dagvattenhantering. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
NODAVA 
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§ 128 OK KS 2020/00766-1 

 

Förslag till justering av avfallstaxan till 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja avfallstaxan med 10% 
från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag till höjning av avfallstaxan med 10% från 

och med 1 januari 2020. Enligt direktiv ska bolaget bedriva sin avfallsverksamhet med 

beaktande av självkostnadsprincipen vilket innebär att avgiften inte får vara större än 

vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna och 

sköta avfallsverksamheten. Kostnaden för verksamheten finansieras genom taxor. 

Under perioden 2010 till 2019 har avfallsavgiften i stort sett varit oförändrad. 

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

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

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

NODAVA 
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§ 129 OK KS 2020/00767-1 

 

Förslag till justering av VA-taxa samt brukningsavgift till 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja anläggningsavgiften 

med 8% från och med 1 januari 2021 samt att höja brukningsavgiften med 8% från och 

med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag till justering av VA-avgifter för 2021 med 

8% från och med 1 januari 2021. Bolaget står inför stora investeringar för att klara 

framtida vattenförsörjning och omhändertagande av spillvattenavlopp. Som ex. kan 

nämnas ombyggnation av Bunk ARV, överföringsledning Grönklitt samt kommunens 

kommande VA-plan. 

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

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att höja 

anläggningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021 samt att höja 

brukningsavgiften med 8% från och med 1 januari 2021. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

NODAVA 
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§ 130 OK KS 2019/00613-7 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

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

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

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

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

 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

Sändlista 
Miljönämnden 
Kommunfullmäktige 
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§ 131 OK KS 2019/00807-5 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

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

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

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

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

 

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

Beslutsunderlag 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att 

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

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

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

Sändlista 
Miljönämnden 
Kommunfullmäktige 
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§ 132 OK KS 2019/00765-7 

 

Styrmodell Orsa kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrmodell för Orsa kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Styrmodell för Orsa kommun 
 

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

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 133 OK KS 2020/00772-1 

 

Gåva till personal 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att alla medarbetare får en julklapp i december på 200 
kronor. Utöver det så får medarbetare inom äldre- och funktionshinder-omsorgen en 
extragåva på 800 kronor, dvs totalt 1000 kronor.  

Jäv 
Susann Lindblad (C) och Magnus Bjurman (S) anmäler jäv och deltar inte i detta 
ärendet. 

 Sammanfattning av ärendet 
Kommunen beslutade om att dela ut en tidig julklapp till medarbetarna redan under 
våren i form av ett presentkort på 200 kr hos lokala företag i Orsa. Anledningen var att 
stötta det lokala näringslivet och de företagare som hade det tufft och tappade intäkter 
till följd av coronasmittan. 
 
Från och med 1 juni och året ut får medarbetare ta emot gåvor av arbetsgivaren till ett 
värde upp till 1000 kronor utan att det förmånsbeskattas. Detta gäller utöver den 
möjlighet att ta emot skattefria gåvor som redan tidigare funnits, t.ex. julgåvor. Detta 
gäller för gåvor som arbetsgivaren lämnar från 1 juni till och med 31 december 2020. 
 
Under 2020 kan arbetsgivaren välja att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan, 
så att medarbetaren får en skattefri julgåva till ett totalt värde av 1450 kr. 
Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för 
att reglerna om skattefrihet ska gälla. 
 
Orsa kommuns medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under 2020. Trots att alla 
medarbetare på olika sätt har fått hantera konsekvenser av en pågående pandemi så 
har kommunen redovisat ett gott resultat. Därför föreslås alla medarbetare i 
kommunen få en julgåva med 200 kr i presentkort att använda hos lokala företag i 
Orsa. 
 
Kommunens medarbetare inom vård- och omsorg har stått i frontlinjen under 
pandemi-arbetet. De har haft lika många brukare inom hemtjänst, särskilt boende och 
omsorgen och har dessutom arbetat ihärdigt och framgångsrikt för att hålla smittan 
borta från våra mest utsatta grupper. Medarbetare inom äldre- och funktionshinder-
omsorgen föreslås därför få en extra uppskattning för väl utfört arbete med en 
extragåva på 800 kr (tillsammans med julgåvan totalt 1000 kr). Extragåvan på 800 kr 
ska brytas upp i presentkort på lägre summor för att det ska vara mer lättanvänt både 
för personal och företag. 
 

Beslutsunderlag 
- 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att alla medarbetare får en julklapp i december på 200 
kronor. Utöver det så får medarbetare inom äldre- och funktionshinder-omsorgen en 
extragåva på 800 kronor, dvs totalt 1000 kronor.  
 

Sändlista 
Personalchef 
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§ 134 OK LÄR 2020/00132-2 

 

Extra ärende: Lokal bilaga till regionalt skolskjutsreglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Orsa kommuns lokala bilaga 
till det regionala skolskjutsreglementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna är i processen att fatta beslut om ett regionalt skolskjutsreglemente. 
Varje kommun kopplar en lokal bilaga till det regionala skolskjutsreglementet. I den 
lokala bilagan tas kommunspecifika förutsättningar upp och den ligger bland annat till 
grund för planeringen av skolskjutstrafiken i Orsa.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Mattias Scandola 2020-09-24 
Förslag till Orsa kommuns lokala bilaga till regionalt skolskjutsreglemente, 2020-09-24 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Orsa kommuns lokala bilaga till det regionala 
skolskjutsreglementet.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 135  

 

Informationsärenden 

1. Ägarsamråd Orsa Vatten och Avfall 

AB  

Ägarsamrådet är en del av kommun-

styrelsens uppsiktsplikt över kommunala 

bolag, varav Orsa Vatten och Avfall AB är 

ett av dessa. I samband med ägarsamrådet 

berörs även NODAVA AB som ägs 

gemensamt med Mora och Älvdalens 

kommuner. Genomgång av ekonomin för 

bolagen till och med september 2020. 

Resultatrapporten för hela bolaget visar ett 

driftresultat på 3 334 000 kr. 

Marilou Hamilton Levin informerar om 

framtida VA-investeringar och 

planeringar, vilket bland annat omfattar 

överföringsledningar till och från 

Grönklitt, läcksökning av vatten och 

spillvatten m.m. 

Ytterligare informeras kommunstyrelsen 

att beslutet från Riksdagen som började 

gälla 1 april 2020 om förbränningsskatt, 

kommer öka från 75 kr per ton avfall som 

bränns till 100 kr per ton 2021. Under 

2020 har transportkostnaden ökat på 

grund av ökad volym av avfall. 

OK KS 2020/00004-6 

2. Utredning om NODAVAs 

verksamhet (Theodora Heim 14-15) 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har 

gett i uppdrag till 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. 

Utifrån utredningen rekommenderar 

Qualitarium kommunerna: 

OK KS 2020/00760-1 
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• 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.  

I början av 2021 ska Mora, Orsa och 

Älvdalens kommunalråd och 

kommunchefer diskutera den fortsatta 

processen. 

3. Kommunplan inklusive drift och 

investeringsbudget 

Genomgång av förslag till kommunplan. 

Kommunplanen är ett politiskt beslutat 

dokument som anger mål, uppdrag, 

ekonomiska ramar och grunduppdrag för 

OK KS 2020/00404-5 
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kommunens verksamheter.  

Kommunplanen bygger på Vision Orsa 

2050 och nämnd/verksamhetsmål kopplas 

till visionen. 

Det ekonomiska resultatet för Orsa 

kommun 2020 ligger bra till och 

prognosen ser även god ut för kommande 

år. Budgeterat resultat av prognostiserade 

skatteintäkter och generella statsbidrag 

uppgår till 13 210 000 miljoner kronor 

2021.  

Ärendet återkommer för beslut i 

kommunstyrelsens sammanträde den 23 

november. 

4. Uppföljning av ärenden 

Redovisning av pågående uppdrag. 

 

OK KS 2020/00004-37 
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§ 136  

 

Delegationsbeslut 

1. Borgen Orsa Vatten och Avfall AB (lån nr 

127851) om 21 mkr i Kommuninvest 

OK KS 2020/00183-4 

2. Borgen för Orsabostäder AB lån 127975, 

48,6 mkr och Orsa Lokaler AB lån 120791, 

30 mkr i Kommuninvest 

OK KS 2020/00183-5 

3. Anvisa medel från verksamhet 13170, 

Medel till KS förfogande 

OK KS 2020/00442-4 
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§ 137  

 

Delgivningar 

1. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott 

för omsorg 2020-09-16 

OK OMS 2020/00002-22 

2. Uppsägning/avgångsanmälan skolchef OK KS 2020/00002-52 

3. Protokoll styrelsemöte NODAVA 2020-09-

08 

OK KS 2020/00002-51 

4. Protokollsutdrag, Brandkåren Norra 

Dalarna, Verksamhetsplan 2021 

OK KS 2020/00002-53 

5. Protokollsutdrag Brandkåren Norra 

Dalarna, delårsbokslut 2020 och 

verksamhetsuppföljning, VUP 2 

OK KS 2020/00002-54 

6. Protokollsutdrag Brandkåren Norra 

Dalarna, Interkontrollplan 2020 

OK KS 2020/00002-55 

7. Protokoll Orsa Vatten och Avfall AB 2020-

09-22 

OK KS 2020/00002-56 

8. Upprop för det svenska landskapet - 

vindkraftsutbyggnad 

OK KS 2020/00771-1 

9. Protokoll OK Kommunstyrelsens utskott 

för samhälle 2020-09-22 

OK KS 2020/00006-20 

 

 

 


