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

Jämfört med samma period föregående år så 
ligger resultatet för koncernen på samma nivå. 
Bidragen kopplade till pågående pandemi har 
minskat men för kommunen så ingår i detta 
delårsbokslut närmare 8 mkr i reavinst vid 
försäljning av aktier i Grönklitts-gruppen, vilket 
gör att resultatet ändå ligger på samma nivå. Vad 
gäller dotterbolagen så har Orsa Vatten och 
Avfall AB förbättrat sitt resultat något och ligger 
nu på ett marginellt plus-resultat. Orsabostäder 
ABs resultat är något sämre och periodresultatet 
för Orsa Lokaler AB ligger på samma nivå som 
per augusti 2020. 

 
Även om det av diagrammet framgår att 
kommunens resultat är lika bra som per augusti 
2020 så ingår, som nämnts tidigare, en 
betydande reavinst i årets delårsresultat vilket 
innebär att balanskravstresultatet är cirka 8 mkr 
lägre. 

Per augusti redovisar nämnder och utskott ett 
överskott jämfört med budget på drygt 7 mkr 
vilket är drygt 5 mkr lägre än förra året då deras 
resultat för helåret slutade med ett överskott om  
8 mkr. I år är deras prognos ett samlat överskott 
om 3,5 mkr.  
 
Större avvikelser inom respektive 
nämnd och utskott att kommentera är: 
 
Kommunstyrelsen: 
Totalt prognostiserat överskott 0,4 mkr som 
avser verksamheten kommunikation där 

överskottet är hänförligt till det försenade 
projektet ”Min digitala arbetsplats”. 
 
Utskott för strategi:  
Prognostiserat överskott 0,2 mkr, trots att 
gemensamt stöd prognostiserar ett underskott 
om 0,5 mkr på grund av extrakostnader i 
samband med införandet av kontaktcenter. 
Övriga verksamheter inom utskottet väger alltså 
upp underskottet med ett samlat överskott om 
0,7 mkr. 
 
Utskott för Samhälle:  
Prognostiserat överskott om 0,4 mkr. Större 
överskott 1,0 mkr prognostiseras dock för 
stadsnätet för fler anslutningar än budgeterat. 
Samtidigt prognostiseras ett större underskott, 
0,8 mkr, för fritid som haft extrakostnader för 
service- och reparationsåtgärder, avslut och 
pensionsavgångar samt en företagsbot i samband 
med en arbetsplatsolycka. 
 
Utskott för Lärande: 
Prognosen för helåret är ett överskott om 2,2 
mkr där gymnasienämnden står för 1,7 mkr 
jämfört med kommunens budget. I övrigt 
prognostiseras underskott för förskolan och 
grundsärskolan om sammanlagt 1,2 mkr. Detta 
underskott kompenseras mer än väl av överskott 
i administrationen och av verksamheten ej 
fördelade medel. 
 
Utskott för Omsorg: 
Prognostiserar ett överskott om 0,2 mkr där 
överskott i flertalet verksamheter kompenserar 
för ett samlat förväntat underskott om 2,8 mkr 
inom individ- och familjeomsorgen. Större delen 
beror på ökad bemanning på grund av ökat tryck 
gällande antal ärende och ökat antal placeringar. 
 
Miljönämnden: 
Prognostiserar ett mindre överskott om 0,1 mkr 
då statsbidrag kopplade till pandemin ger ett 
överskott i år. 
 
Byggnadsnämnden: 
Prognostiserat underskott 0,1 mkr. Överskott 
prognostiseras för verksamheterna bygglov och 
bostadsanpassning vilket inte kan kompensera 
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för förväntade underskott inom plan-
verksamheten om sammanlagt 0,4 mkr.  

I övrigt hänvisas till respektive nämnds 
sammanställning av budget och prognos i 
bilagan till denna rapport. 

Då helårsprognosen förra året visade sig 
stämma väldigt väl med samlade utfallet för 
nämnder och utskott så är bedömningen att även 
årets prognos bör hålla. En viss oro kan dock 
kännas för omsorgsutskottet där prognosen 
bygger på minskade kostnader för individ- och 
familjeomsorgen som per augusti redovisade ett 
stort underskott. 

Delårets utfall för finansieringen, +21 mkr, är 
ca 7 mkr bättre än motsvarande period förra året. 
För finanseiringen är delårsresultatet bättre än på 
helåret eftersom det per augusti ingår en 
minskning av semesterlöneskulden (p.g.a. 
semesteruttag) och i år påverkar den 
budgetavvikelsen med 8 mkr. Så exklusive denna 
post och reavinsten från försäljningen av 
Grönklittsakierna skulle budgetavvikelsen uppgå 
till ca + 6 mkr. Avvikelsen avser främst skatter 
samt generella- och utjämningsbidrag med 
avdrag för ökade pensionskostnader. De ökade 
pensions-kostnaderna beror huvudsakligen på 
ändrade livslängdsantaganden i erhållna 
prognoser, som ger en betydande engångseffekt 
första året. 

Kommunens resultat för helåret 
prognostiseras till knappt 31 mkr och bolagen 
knappt 10 mkr. Totalt resultat i koncernen 
förväntas bli 41 mkr. 

I dagsläget bedöms inte resultatutvecklingen 
som det största ”hotet” i kommunkoncernens 
ekonomi utan istället de stora investerings-
behoven i dotterbolagen och vad detta innebär 
för framtida lånebehov och soliditet. Att klara de 
kraftigt ökade investeringsbehoven genom ett 
starkt resultat utan upplåning är inte realistiskt.  

Även om kommunen bara är i inledningen 
av ”investeringsboomen” kommer 
investeringarna och därmed även lånen öka 
jämfört med de senaste åren. Här kan nämnas att 
i den riskvärdesanalys som Kommuninvest 
upprättar för landets kommuner så har Orsa 
kommun under ett antal år förbättrat 
nyckeltalen för kommunkoncernen. Enligt 
riskvärdesanalysen är risken idag låg för att låna 
ut till Orsa kommunkoncern. 
 

 
Enligt liggande investeringsplan ska 
dotterbolagen låna upp drygt 27 mkr under 
2021. Hittills har det dock inte skett någon 
upplåning i koncernen under detta år. Ska man 
utgå ifrån de investeringsprognoser som 
dotterbolagen lämnat (ytterligare 29 mkr under 
hösten) så borde rimligen det ske en viss 
upplåning men sannolikt betydligt mindre än 
vad investeringsplanen anger. Kommunen har en 
god likviditet och har därför för tillfället utökat 
den interna checkräkningskrediten till de bolag 
som har detta behov. Per augusti har dock 
bolagen ett sammanlagt tillgodohavande om 13 
mkr på det med kommunen gemensamma 
koncernvalutakontot. 

En sammanvägd bedömning är att 
kommunen kan klara även hösten med en 
ytterligare upplåning om endast 5 mkr i 
koncernen. 

 
Nettoinvesteringarna i kommunen kommer 
enligt liggande investeringsplan till och med år 
2030 ligga på ungefär samma nivå som idag 
under några år till. Främst beror detta på att 
samtidigt som stadsnätsinvesteringarna minskar 
så kommer de istället ersättas av investeringar i 
exploateringsmark som till exempel Löva Strand. 
Närmare 2030 förväntas dock investeringarna ha 
sjunkit väsentligt till under 10 mkr per år. 
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Investeringarna i dotterbolagen förväntas dock 
öka kraftigt enligt investeringsplanen. Hittills i år 
uppgår investeringarna till totalt sett 38 mkr 
varav bolagen står för 30 mkr. Enligt prognos för 
helåret kommer investeringarna bli drygt 80 mkr 
i koncernen. Prognostiserat resultat plus 
avskrivningar uppgår till ungefär samma belopp. 
Tyvärr är det ojämnt fördelat där kommunens 
resultat + avskrivningar prognostiseras överstiga 
investeringarna med dryga 20 mkr samtidigt som 
det omvända gäller för dotterbolagen. Jämfört 
med budget prognostiseras investeringarna bli ca 
14 mkr lägre än budgeterat varav 10 mkr avser 
kommunen och utbyggnaden av stadsnätet. 

Som framgår av diagrammet ovan så har en 
mindre del av prognostiserade investeringar 
hunnits med per augusti. Jämfört med 
budgeterade investeringar blir skillnaden än 
större, speciellt för kommunen. Istället kommer 
investeringarna i dotterbolagen öka kraftigt, inte 
bara på grund av planerat särskilt boende utan 
också på grund av investeringar och renoveringar 
i bostadsbolagets fastighetsbestånd samt 
investeringar i vatten och avloppsnätet m.m. i 
VA-bolaget. 

 
Som framgår av diagrammet ökar kommunens 
soliditet både vad gäller soliditeten exklusive 
respektive inklusive samtliga pensionsåtaganden 
(den del av pensionsåtaganden som, enlig lag, 
skall redovisas som ansvarsförbindelse). I båda 
måtten i diagrammet ovan ligger vi betydligt 
bättre till än kommungenomsnittet i Sverige, 
Dalarna och kommungrupp. Jämförelsen är 
dock inte helt rättvisande då kommunen har stor 
del av verksamheten i bolag och då en del andra 
kommuner löst ut hela eller delar av ansvars-
förbindelsen för pensioner. Kommunens siffror 

ser därför lite för bra ut i jämförelse med 
genomsnitt i andra kommuner. Se vidare 
kommentarer under soliditeten för koncernen 
nedan.  
 

 
På grund av det omfattande investeringsbehov vi 
står inför de kommande åren så kommer våra 
ekonomiska mål sannolikt att förändras inför 
kommande år. Här kommer soliditeten i 
koncernen vara det viktigaste målet.  

Soliditetsmåttet har förbättrats kraftigt under 
ett antal år. I jämförelse med andra kommuner 
är lättast att göra en rättvis jämförelse om man 
mäter koncernsoliditeten inklusive samtliga 
pensionsåtaganden. För Orsa kommunkoncern 
uppgick nyckeltalet till 21 % vid senaste 
årsskiftet vilket är mellan 1 och 6 procentenheter 
högre än snittet bland kommuner i Sverige, 
Dalarna och kommungruppen. I det scenario vi 
ser framför oss kommer måttet sjunka något 
under 20% under de närmsta åren för att senast 
år 2025 återigen ligga över 20%. 
 
Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning 
Förutom Covid-19-pandemin som fortfarande 
påverkar kommunens ekonomi både med ökade 
intäkter (statliga bidrag) och kostnader så är det 
koncernbolagens framtida investeringsbehov som 
är mest oroande vad gäller den framtida samlade 
ekonomin. Ett till vissa delar gammalt fastighets-
bestånd och vatten- och avloppsledningar som 
behöver byggas och underhållas tillsammans med 
ökade resurser till reningsverk o.s.v. kräver 
mycket stora investeringar. 
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Befolkningsutveckling 
För helåret 2020 minskade befolkningen för 
helåret med 34 personer till 6877. Detta trots att 
Orsa per augusti 2020 hade en befolknings-
ökning med 27 personer. Innevarande år hade 
ett sämre utgångsläge men under de första 8 
månaderna har befolkningen ökat med 70 
personer till 6947.  

Även om befolkningen normalt sett minskar 
under hösten så bedöms att budgeterat antal 
invånare inför år 2022, 6 900 invånare 1 
november 2021, ska hålla med marginal. Under 
senare år är födelsenettot (födda minus avlidna) 
mindre negativt än tidigare. I år har denna trend 
vänt främst på grund av färre födda än normalt 
under årets första åtta månader och trots att 
antalet avlidna också är lägre än genomsnittet. 

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 ses fortfarande ingen ökning av 
barn i skolåldern. 
 
Finansiella risker 
Orsa kommun har inga egna lån utan alla lån i 
koncernen ligger i dotterbolagen. I dagsläget 
ligger lånen på en historiskt låg genomsnittlig 
räntenivå. Sannolikt kommer den genomsnittliga 
räntenivån sjunka ytterligare då ett par av 
dotterbolagen har swap-avtal som idag är dyra i 
relation till ränteläget. Under det senaste året har 
den genomsnittliga räntesatsen på dotterbolagens 
lån minskat med 23 punkter (0,23 procent-
enheter) främst på grund av lösta swap-avtal. 
Men även oaktat dessa så har räntenivån minskat 
något samtidigt som den genomsnittliga 
bindningstiden till förfall ökat något då lån som 
förfallit satts om på längre löptider. De sista 
swap-avtalen förfaller i september 2022 och 
riksbankschefen förutsäger att räntenivån 
kommer att ligga lågt i cirka tre år till. Per 
augusti uppgår den genomsnittliga räntesatsen, 
exklusive swap-avtal) till ca 0,53% i genomsnitt 
för dotterbolagen. 

Kommunen har placerat 60 mkr i korta 
räntepapper där merparten av placeringen beror 
på att kommunen med dagens låga ränteläge 
tvingas betala en avgift till banken om saldot är 
för högt. Risknivån i placeringarna är väldigt låg. 
Del av placeringen kommer sannolikt att 
användas till att öka aktiekapitalet i Orsa Vatten 

och Avfall AB inför kommande stora 
investeringsbehov. 
 
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. Som tidigare nämnts har 
kommunen 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 
investering och resterande 40 mkr avser tillfällig 
placering av överlikviditet. 
Pensionsavsättning inklusive löneskatt uppgår till 
38,5 mkr och pensioner som redovisas som 
ansvarsförbindelse uppgår till 148,2 mkr. 
 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
Kommunen har ett mål att årets resultat över tid 
ska uppgå till minst 1,5 procent av 
skatteintäkterna. Därutöver finns delmålen att 
soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden 
årligen ska öka samt att kommunen ska 
finansiera sina investeringar utan att ta upp nya 
lån.  

Det ekonomiska målet kommer under hösten 
sannolikt att kompletteras med ett mål som tar 
sikte på soliditeten i koncernen (inklusive 
samtliga pensionsåtaganden) sett över tid. 
Samtidigt kommer då soliditetsmålet för 
kommunen ovan, samt målet att kommunen ska 
finansiera sina investeringar utan att ta upp nya 
lån sannolikt att tas bort. Rådande mål för de 
helägda dotterbolagen säger att: 
 

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

• För Orsa Lokaler AB gäller att resultatet 
efter finansiella poster skall uppgå till 
minst 500 tkr i genomsnitt över en 
period som sammanfaller med 
kommunens budget och planperiod. 

• Orsa Vatten och Avfall AB skall över tid 
generera att positivt resultat så att inte 
det egna kapitalet urholkas. 
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Orsabostäder AB har per augusti ett resultat, 
enligt ovan, på drygt 13 mkr som enligt 
helårsprognosen kommer att öka till drygt 
20 mkr. Målet kommer att uppfyllas. 

 
För Orsa Lokaler AB finns ett undantag 
under perioden 2020-2022 då de sänkt 
hyran. Trots detta prognostiserar de ett 
överskott innevarande år på 2,2 mkr och 

bedömningen är att de klarar det finansiella 
målet.  
Orsa Vatten och Avfall AB klarar inte det 
finansiella målet. Vid ingången av året hade 
de en balanserad förlust om 1,6 mkr och 
även om de redovisar ett marginellt 
överskott i delårsbokslutet så är 
helårsprognosen för 2021 ett underskott om 
0,6 mkr. 

 

 
Balanskravsutredning 2021 
 
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.  

   
 Årets resultat enligt resultaträkningen (prognos) 30 751 

- Samtliga realisationsvinster -7 586 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 

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

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 23 165 
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 
= Balanskravsresultat 23 165 

 
Trots att realisationsvinsten vid försäljningen av merparten av aktierna i Grönklittsgruppen AB avräknas 
det prognostiserade årsresultatet så förväntas årets balanskravsresultat överstiga motsvarande resultat 
föregående år. Orsaken är att då reserverades 20 mkr till resultatutjämningsreserven, och än så länge finns 
inga planer att göra en sådan ytterligare reservering i år. Totalt sett uppgår resultatutjämningsreserven till 
35 mkr.   
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Särskilda händelser 
 
Covid -19  
Pandemin Covid-19 påverkar fortfarande 
samtliga verksamheter. Krisledningsstaben är 
fortfarande aktiv och restriktioner finns inom 
alla verksamheter. Verksamheterna har ställt om 
för att minska den allmänna smittspridningen 
och alla möten har genomförts digitalt.  En 
återgång till fysiska möten sker under hösten. 
 
Särskilt boende - Slipstenen  
Planeringen av det särskilt boendet Slipstenen på 
Storgärdet fortsätter. Funktionsprogrammet är 
klart, projekteringen är i slutfasen och detalj-
planen förbereds för att ställas ut på granskning 
innan fastställande i kommunfullmäktige. En 
demonstrationsmodell för visning och 
utvärdering av hur en boendelägenhet kommer 
att se ut, en så kallad mock-up, färdigställs 
bredvid miljökontoret. 

Orsa lokaler AB arbetar för att få fram ett 
förfrågningsunderlag för upphandling till hösten.  

Framtagandet av detaljplanen för området 
Stormyren där Slipstenen är tänkt att byggas har 
blivit försenat och kommer på sikt även påverka 
bygglov och byggstart.  
 
Heltid som norm 
Kommunstyrelsen beslutade i april att samtliga 
tillsvidareanställningar inom kommunals 
verksamhetsområde för medarbetare inom 
omsorgen och kostenheten görs om till heltid. 
Förändringen träder i kraft från och med 28 
mars 2022 och för övriga kommunals 
verksamhetsområden från och med 12 augusti 
2024. Vid tillämpning av heltid som norm 
kommer Orsa kommun beakta den enskildes 
behov och önskan om möjlighet till en lägre 
tjänstgöringsgrad (75 % eller 85 %) i form av 
tjänstledighet. 
 
Företagssklimat och arbetsmarknad 

En uppföljning av handlingsplan till 
Näringslivsstrategin visar att arbetet fortgår och 
en mängd aktiviteter genomförs inom 
kommunens verksamheter för att främja 
näringslivsutvecklingen. Kompetensförsörjning 
och bostadsutveckling är prioriterade områden 
och bland annat pågår ett övergripande 
varumärkesarbete, samverkan skola näringsliv 

samt exploatering av bostadsområdet Löva 
Strand i södra Orsa. 

Arbetsmarknadsenhetens arbete med "Arbete 
till Alla" visar positivt resultat trots Covid-19 
och målen överträffas rejält. Det betyder att en 
större andel än planerat gått vidare till arbete, 
praktikplatser eller studier. 

Arbetet med ökad integration har påbörjats i 
samverkan både internt och externt. En 
inkluderingsplan ska tas fram. 
  
Invånarinflytande och service 
Utredning och utveckling har tagit fram en 
modell för Visionspeng där invånare kan komma 
med idéer för utveckling av samhället i riktning 
enligt visionen Orsa 2050.  

Region Dalarna ville prova en modell för en 
utvecklad invånardialog tillsammans med 
företaget LABLAB och valde Orsa för det 
arbetet. Två invånardialoger har genomförts i 
Orsa under våren -Energiomställning och Ungas 
syn på framtiden. 

Unga kommunutvecklare har varit ett viktigt 
led i arbetet med ökat ungdomsinflytande. 

Vatten - och avloppsplan har varit ute på 
samråd och antas under september månad. 

Enheten för gemensamt stöd har planerat för 
att under hösten starta det nya kontakt-
centret. Upphandling, fortbildning och 
införande av flera systemstöd pågår. Det 
handlar bland annat om dokument och ärende-
hanteringssystem och e-tjänst för hantering av 
skolskjutsar.  

Arbetet med digitalisering fortgår och det blir 
fler e-tjänster och digitala lösningar för våra 
medborgare. En digitaliseringsstrategi är under 
framtagande. Samverkan med andra kommuner 
är en förutsättning för att kunna ta vara 
digitaliseringens möjligheter. Men den breda 
systemfloran i länets kommuner gör arbetet 
inom regionen mindre effektivt då det ofta måste 
göras separata lösningar för varje system. En 
ökad strategisk styrning är nödvändig för att 
stärka samarbetet och utvecklingen inom 
digitalisering i Dalarna.  
 
Kost  
Kostenheten har avslutat en omfattande 
livsmedelsupphandling. Ett förändringsarbete 
"matlagning från grunden” för att minska 
andelen halvfabrikat, få godare mat och mer 
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nöjda gäster har inletts. Det ska i sin tur resultera 
i minskat matsvinn. 

Orsaskolans matsal har renoverats för att 
skapa en bättre trivsel för elever och bättre 
arbetsmiljö för kökspersonal och lärare. Övriga 
matsalar ses också över för att skapa 
restaurangkänsla, då måltidsmiljön är en viktig 
del av måltiden. 

Matlagning från grunden- minska andelen 
halvfabrikat, godare mat och mer nöjda gäster 
som resulterat i minskning av matsvinn. 

Livsmedelsupphandling har genomförts där 
stor vikt lagts på svenskt-närproducerat-lokalt.  
  
Turism och friluftsliv  
Satsningen Båtliv Orsa samlar frågor kring våra 
hamnar, bryggor och tillgängligheten att nå Orsa 
med båt. 

Ungdomens Hus har uppmärksammats 
medialt för sina pandemiaktiviteter bl a 
pysselpåsar.  
  
Centrum   
Projekt Ett grönare och attraktivare centrum har 
bland annat ökat antal mobila enheter för 
blommor inför sommaren med mycket positiv 
feedback från invånare och besökare.  

Till ett mer levande centrum bidrog årets 
sommarutställning, den första 
utomhusutställningen på Slipstenstorget. 
Utställningen hette Hanser – han ser! och 
innehöll en kavalkad av fotografen 
Anders Hansers bilder från 60-talet till idag.  

I samband med utställningen hade Anders 
också boksläpp för sin bok med samma namn.   
  
Lärande  
Pandemin har lett till höga sjuktal bland både 
elever och personal. Aktiviteter har ställts in 
såsom nationella prov, föräldramöten, fysiska 
pedagogiska träffar och friluftsdagar.  

Implementering av nya kursplaner har flyttats 
fram. Högstadiet hade under fem veckor fjärr-
undervisning. Elevernas resultat har inte 
påverkats direkt. För en del elever var 
fjärrundervisningen bra då de upplevde en 
högre studiero. För andra har det varit svårt, och 
för dessa elever sattes extra insatser in.  
Måluppfyllelsen i samtliga skolor ser bra ut.  

Under mål- och budgetdagen i maj 
diskuterades möjligheterna att införa ett 
högskolecentrum för distansstudier i Orsa. 

Gymnasienämnden undersöker nu 
förutsättningar och lokalisering för att kunna 
tillgodose behovet med start 2022.  

Orsa lokaler har fått en beställning på att 
bygga ut förskolan Trimsarvet med två 
avdelningar och programmöten med 
verksamheten har utförts under våren för att 
hitta rätt funktioner utifrån förskolans pedagogik 
och kravspecifikation. Arkitekt och 
landskapsarkitekt är upphandlat enlig LOU och 
ska börja utforma byggnad och utemiljö innan 
projekteringen börjar. Ambition är att 
byggnaden ska stå klar årsskiftet 2022/2023.  
  
Byggande  
Byggandet i kommunerna ökar, vilket även 
påverkar miljökontorets verksamhet, främst när 
det gäller bygglovsremisser och ansökan om 
tillstånd till enskilda avlopp. Till och med 
augusti månad har det varit en stor ökning av 
tillståndsansökningar mot tidigare år. Detta 
kommer troligtvis innebära att övrig planerad 
tillsyn blir försenad. 

Kommunstyrelsen beslutade i juni att 
uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ta ett 
större grepp om vindbruksplanearbetet. Vid 
samma möte antog kommunstyrelsen ett 
yttrande avseende Dalavinds samrådsunderlag 
avseende etablering av vindkraft i norra Orsa. 
Kommunen kommer att säga nej om företaget 
går vidare med en tillståndsansökan. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att 
tillsammans med Mora kommun ingå i en 
gemensam miljö- och byggnadsförvaltning från 
och med 1 september 2021 samt en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnd från och med 1 
januari 2023.  
 
Bolagen 
Försäljning av aktier i Grönklittsgruppen AB 
I april beslutade kommunstyrelsen om avyttring 
av huvudparten av kommunens aktier i 
Grönklittsgruppen AB. Kommunen har kvar 
100 aktier i bolaget för att ha möjlighet till 
fortsatt insyn. Aktierna såldes till Lovima AB 
som nu är huvudägare efter att campingdelen 
under sommaren såldes till United camping-
koncernen. 
 
Nodava och Orsa Vatten och Avfall AB 
2020 genomförde konsultfirman Qualitarium 
AB en utredning om Nodavas verksamhet på 
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uppdrag av Mora, Orsa och Älvdalens 
kommuner. Syftet var att undersöka bolagets 
ändamålsenlighet efter bildandet samt ge förslag 
till idéer och lösningar för att stärka utveckling 
och kvalitet inom Nodavas verksamhet. 
Utredningen utmynnade i tio rekommenda-
tioner. Förslag till hur dessa rekommendationer 
skulle kunna hanteras presenterades för Mora, 
Orsa och Älvdalens kommunstyrelser och VA-
bolagsstyrelser april 2021. Under hösten bör ett 
uppdrag om fortsatt av hantering av rekom-
mendationerna formuleras av ägarkommunerna. 
  
Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB 
Bolagen har fortfarande ändrade arbetsrutiner på 
grund av Corona-pandemin. Bolaget utför bara 
akuta fel och har stängt sin kundmottagning för 
fysiska besök för att förhindra smitta och 
smittspridning i bolaget. I övrig följs rekom-
mendationerna från folkhälsomyndigheten. 

Tebrito, företaget som arbetar med 
insektsprotein, har hyrt lokaler på Borns 
industriområde och håller på att anpassa 
lokalerna för deras verksamhet. Tebrito har för 
avsikt att bedriva sin forskning och utveckling i 
Orsa vilket skapar arbetstillfällen med olika 
kompetenskrav framöver. 

Handelsbanken har flyttat från sina lokaler 
och Orsa är nu utan bank på orten. Orsabostäder 
har gjort klart med Bankomat om nytt 
hyreskontrakt på den yta som de behöver för sin 
verksamhet då den ytan tidigare låg i bankens 
lokalyta. Samhället går mer åt internethandel 
vilket gör att butikslokaler som den här inte är 
lika eftertraktade längre fastän den ligger i ett 
centrumläge. Att den är anpassad för bank-
verksamhet med bland annat valv gör att 
kostnader för en eventuell hyresgästanpassning 
kan bli höga. 

Orsabostäders ROT-projekt på Dalagatan 16 
är klart efter en försening på grund av 
asbestsanering. Det här medförde att bolaget fick 
högre hyresförluster än beräknat och påverkar 
vakansmålet på 1% och intäktssidan negativt. 

Övriga projekt som utförts eller pågår är 
fönsterbyten, trapphusmålningar och 
återställningar av brandskadorna som inträffade 
under 2020. 

En solcellsanläggning är beställd och kommer 
installeras på en tvättstuga/förrådsbyggnad på 
Storgärdet. Det kommer ge bolaget och 
hyresgästerna en energieffektiv byggnad som på 
sikt kan påverka hyresutveckling samt att lång- 

och kortsiktiga mål inom energi och hållbarhet 
samt kommunens ambition att installera en 
solcellsanläggning per år inom 
kommunkoncernens fastigheter uppfylls. 

Orsabostäders boendeinflytandearbete 
tillsammans med hyresgästföreningen och 
Nodava angående projektet kring 
sophanteringen och kommande lag om 
fastighetsnära insamling i våra områden ligger 
just nu i vila då fysiska möten på plats inte 
kunnat genomföras. 

Bolagen har i snitt en vakansgrad på ca 2,3% 
under första sex månaderna på grund av ”ROT” 
renoveringen och en omflyttningsgrad på ca 7% 
i våra bostäder. 

Inför årets hyresförhandling yrkade bolaget 
2,8% hyreshöjning för att klara av dom 
taxehöjningar som bland andra Orsa Vatten och 
Avfall AB aviserat om. Överenskommelsen blev 
på 2,2% som båda parter ansåg vara rimligt 
utifrån rådande förutsättningar. 

I övrigt genomförs arbeten enligt beställningar 
från kommunens verksamheter. Se ovan. 
  
BRAND Norra Dalarnas brandkår 
(kommunförbund) 
Tillsynsverksamheten och utbildnings-
verksamheten har under rådande omständigheter 
varit begränsade, men är nu igång igen. Det 
handlar dels om att motverka brister i 
brandskyddet samt anpassning till de 
förändringar som skett i Lagen om skydd mot 
olyckor. 

Antalet larm fortsätter att minska. Jämfört 
med motsvarande period 2020 är minskningen 
62 larm. Störst minskning gäller larmen brand 
och brandtillbud. 

Två större bränder har dock inträffat under 
perioden. En större skogsbrand i Bonäs samt en i 
Fulufjällets nationalpark. 
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Framtiden  
 
Pandemin  
Det är svårt att sia om vad som är det ”nya 
normala” vad gäller Covid 19, men samtliga 
verksamheter kommer sannolikt att få förhålla 
sig till pandemin även fortsättningsvis. 
Pandemin har drivit på utvecklingen av nya 
arbetsformer i kommunen som delvis säkert 
kommer att permanentas. Fler digitala möten 
och flexiblare arbetsplatser är några exempel på 
hur kommunen mött upp situationen.  
 
Äldreomsorg  
Kommunen planerar för en förändrad demografi 
med en större andel äldre. Kostnaderna för 
äldreomsorgen kommer att öka, dels för att 
andelen äldre ökar, dels med anledning av ökade 
lokal- och personalkostnader.  

Heltidsresan innebär att fler inom omsorgen 
ska arbeta heltid. Det är viktigt att följa upp att 
ökade insatser leder till ökad kvalitet för såväl 
omsorgstagare som medarbetare.  

Planeringen av ett helt nytt äldreboende, 
Slipstenen, kommer fortsatt att ta tid och 
resurser. 
 
Boende 
Bostadsförsörjningen är en viktig del i att nå 
målet om 7000 innevånare. Kommunen har 
under 2021 beslutat om en bostadsförsörjnings-
plan med en tidshorisont fram till 2030. 

Ett av bostadsprojekten är Löva Strand, där 
detaljplanering pågår under 2021. Den nya 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer 
att arbeta med förberedelser för den nya 
gemensamma nämnden. Det kommer att 
innebära omställningsarbete för att få gemen-
samma rutiner, system och en delegations-
ordning för nämnden.   
 
Näringslivsfrågor  
Näringslivskontoret tillsammans med övriga 
förvaltningar och verksamhetsområden arbetar 
med den nya näringslivstrategin med målet topp 
50 i Svenskt Näringsliv ranking. Kompetens- 
och bostadsförsörjning är prioriterade frågor. 

Näringslivsrådet med representanter för Orsa 
Grönklitt, Orsa Besparingsskog, Visit Orsa, LRF 
och Företagarna är ett viktigt strategiskt 
bollplank för utveckling i samverkan. 

Arbetet med främjande myndighets-
utövning fortskrider inom samtliga 
verksamheter.   
 
Måltidssatsningen fortsätter 
Kartläggningen av förändringar i skolornas 
matsalsmiljöer kommer att fortsätta under 
hösten likaså projektering för renovering av 
köket inom det särskilda boendet Lillåhem och 
kök i ny förskola vid Trimsarvet.  
 
Attraktivare och grönare centrum 
Arbetet med ett grönare och attraktivare centrum 
fortsätter med planering av torget framför 
Kulturhuset.  

Arbetet med vägutredningen fortsätter i 
samverkan med Orsa Besparingsskog för 
tydligare roller och ansvar för vägarna i Orsa. 
 
Resursfördelning i skolan 
Att fördela resurser mellan skolenheterna är ett 
måste, speciellt då andelen barn med särskilda 
behov ökar. Kommunen arbetar också med att 
digitaliseringen ska ske på ett likvärdigt sätt 
mellan enheterna.  

Över hela skolområdet fortsätter också arbetet 
med läs-, tal- och skrivutveckling, framförallt i 
de yngre åldrarna.  

Under hösten 2021 kommer vi att ha 
platsbrist inom förskolan. Bygget av en ny 
förskola i Trimsarvet beräknas vara klart 2023. 

 
Val och invånarfokus 
Arbetet med Vision Orsa 2050 fortsätter under 
hösten med Visionspeng och invånardialog i 
fokus. I visionen står det att Orsa kommun ska 
ha Sveriges bästa invånardialog och för att nå det 
så bör invånardialogen systematiseras och 
planering och inriktning beslutas politiskt. 

Enheten för Gemensamt stöd förbereder val 
2022 och etablerar det nya kontaktcentret under 
hösten. 

Det nya kontaktcentret blir ett viktigt steg för 
att förbättra servicen till våra invånare och 
besökare.   
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Bolagen 
Orsa lokaler AB  
Orsa lokaler AB står inför stora projekt och 
investeringar där Slipstenen är det största och 
kommer ta en hel del tid under några år 
framöver. Dessutom har bolaget fått en 
beställning på renovering/utbyggnad av köket på 
Lillåhem och när Slipstenen står färdigt ska 
Lillåhems särskilda boende byggas om till 
trygghetsbostäder. Detta samtidig som den 
dagliga driften och underhåll ska skötas på ett 
professionellt och affärsmässigt sätt ställer stora 
krav på att bolaget har rätt kompetens och en 
flexibel organisation. 

Orsa kommun har tagit fram en lokal-
försörjningsplan som kommer som kommer att 
vägleda förvaltningen av kommunens lokaler 
fram till 2030. 
 
Orsabostäder AB  
Orsabostäder AB har ett stort underhållsbehov 
på sina fastigheter vilket kommer att vara i fokus 
under många år framöver. För att klara 
ekonomin och se till att hyresgästerna kan bo 
kvar efter större renoveringar måste bolaget söka 
efter nya innovativa och effektiva lösningar inom 
underhåll och förvaltning samt se över fastighets-
beståndet så det möter framtidens krav och 
Orsas bostadsutveckling.  
 
Orsa Vatten och Avfall AB  
Investeringsbehovet för 2022 - 2025 på VA-
verksamheten bedöms uppgå till 160,5 mkr. 
Generellt sett finansieras investeringarna genom 

lån. Flera stora projekt är dock avhängigt på vad 
som händer i Grönklittsområdet.  

Andra stora projekt är ett resultat av 
kommunens VA-plan. Stora investeringar 
innebär behov av att justera VA-avgifter för att 
täcka för kapitalkostnader. Grov uppskattning 
visar på ett behov av en årlig höjning av VA-
avgifter på minst 5 % under 2022 - 2025. 
  
BRAND, Brandkåren Norra Dalarna 
(kommunförbund) 
Brandkåren Norra Dalarna står inför ökade 
lönekostnader, ökade utbildningskostnader samt 
ökade investeringskostnader. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap släpper flera nya 
regelverk inom områden som påverkar 
organisationen. 

Arbetet med att ta fram en långsiktig fordons- 
och investeringsplan pågår. Flera fordon 
kommer att behöva bytas ut för att upprätthålla 
en ändamålsenlig vagnpark. Planen bedöms vara 
klar under 2021. 

Personalomsättningen är hög vad gäller RIB-
brandmän (Räddningspersonal i beredskap), 
cirka 10% per år. Det ger Brandkåren i Norra 
Dalarna ett utbildningsbehov på cirka 20 
brandmän per år. 

Eftersom området kring Idre växer 
explosionsartat krävs även en ökad beredskap 
där. 
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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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Måluppfyllnad delår 2021  
  
Under året har kommunen arbetat med sex övergripande mål, kopplad till visionens tre inriktningar. 
Några av målen har ett längre perspektiv än ett år. Andra mäts vid årsskiftet. I delårsrapporten ges bara en 
lägesrapport, inte en bedömning om målet uppnåtts eller inte.   
 
 
Vision 
I Orsa skapar vi med människor, inte för  
  
Övergripande mål  

• Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen. Mäts med SCB:s Nöjd inflytandeindex.  
  
Det nationella indexet när det gäller hur medborgarna ser på möjligheten att ha inflytande i 
kommunen ligger på 40 och Orsa hamnar på indextalet 43, alltså lite över rikssnittet. Målet är 48 år 
2022 så dit är det en bit kvar.  

Under våren lanserades Vision Orsa 2050 för kommunens medarbetare så att riktningen mot 
framtiden förankras hos tjänstepersonerna. Visionspengen och invånardialogen är verktyg som startas 
under året för att öka invånarnas inflytande i kommunen. Kommunen ska systematisera de verktyg som 
finns för inflytande. Nästa mätning bland invånarna sker under hösten 2021. 
  
 
Verksamheternas bidrag till målet  
 
Service och utveckling  
Kommunen fortsätter med arbetet att skapa 
möjligheter för barn och unga att påverka i 
samhället. Unga kommunutvecklare, dialoger 
med elevråd, möten med ledningsgrupper har 
genomförts under första delen av året för att 
skapa möjligheter för inflytande.  
  
Samhälle  
Arbetsmarknadsenheten når målen under första 
halvåret med 40% till studier och 10% till 
studier efter avslut, vilket bidrar till 
måluppfyllelsen. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Lärande  
Ett av målen är att upplevd studiero ska öka från 
73% till 100%, framförallt genom bättre fysiska 
lärmiljöer. Vid den årliga trivsel- och trygghets-
enkäten som genomfördes i maj svarade 72 % att 
de upplever studiero på lektionerna. 

Målet att andelen elever som får minst betyget 
E på nationella provet i matematik ska öka från 
86 till 100 % är inte mätbart då de nationella 
proven ställdes in på grund av covid-19. 

Lärande har under det övergripande målet 
också målet att antalet elever som i den så kallade 
LUPP-undersökningen, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, anger att de har inflytande i 
skolan ska öka från 2.06 till 3 på en femgradig 
skala. En ny LUPP-undersökning genomförs i 
höst. 
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Vision 
I Orsa finns livskvalitet 
 
Övergripande mål 

• Antalet invånare ska öka till 7 000.  
• Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun. Mäts med SCB:s Nöjd regionindex. 

  
Invånarmålet: 
Enligt Statistiska centralbyrån var antalet invånare per den 31 augusti 6947. I jämförelse med kommunens 
genomsnitt per sista augusti tidigare år så har något färre avlidit (-5) och färre fötts (-6).  
Glädjande nog flyttar fler in (+27) och färre flyttar ut (+80) Snittet för in- och utflyttning blir något 
missvisande då SCoTT-elever (Scandinavian college of travel and tourism) ingick i statistiken fram till 
2015. Utbildningen är numer nedlagd. 
 
Färre personer invandrade (-22) och fler utvandrade (11). Erfarenhetsmässigt minskar befolkningen under 
hösten vilket är troligt även detta år.   
  
Nöjdhetsmålet: 
Nöjdhetsmålet anges genom NRI (nöjd region-index) som är en bedömning av frågan: Hur ser 
medborgarna på Orsa kommun som en plats att bo och leva på?  
 
Kommunen har kommit mycket närmare målet under 2020 och nått indextalet 66 men inte nått fram till 
målet som är 68. 2019 hamnade vi på talet 61. Indextalet för Sverige är 60. En ny medborgar-
undersökning genomförs hösten 2021. 
 
Medborgarundersökningens resultat över vilka områden kommunen har att förbättra har förmedlats till 
kommunens olika verksamhetsområden och redovisats i Kompassen. Enligt medborgarenkäten kan Orsa 
kommun förbättra sig inom områdena bostäder, fritidsmöjligheter, trygghet och kommersiellt utbud. 
  
Verksamheternas bidrag till målen 
Service och utveckling  
Tillgången på byggbar mark och bostäder är 
avgörande för att öka invånarantalet. Service och 
utveckling har drivit arbetet med kommunens 
bostadsförsörjningsplan, vilken beslutades under 
kvartal 2. Planen vägleder kommunen i 
planeringen av nya områden och bostäder. 
  
Samhälle   
Det nationella, regionala och lokala utbyggnads-
målet för Stadsnätet 98% har uppnåtts. 
Exploateringen av nytt bostadsområde Löva 
Strand har påbörjats. 
 
Omsorg  
För dessa två mått kopplade till 
brukarbedömningar har det än så länge bara 
presenterats resultat för ett av dem (hemtjänst - 
besväras av ensamhet). Det målet är uppfyllt 
redan i år. Här har det tidigare röda resultatet 
blivit grönt. För det andra målet (säbo - 

inflytande och tillräckligt med tid) saknas ett 
resultat att följa upp. 
  
Miljöförvaltningen  
Senast år 2027 ska samtliga bristfälliga enskilda 
avlopp vara åtgärdade för att minska utsläpp av 
föroreningar. För att nå målet ska 100 enskilda 
avlopp i Mora respektive Orsa kommun 
kontrolleras varje år och det har förvaltningen 
uppnått under första halvåret.  

Senast år 2022 ska offentlig kontroll ha utförts 
vid alla kommunala anläggningar för produktion 
av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att 
minimera de negativa hälsoeffekterna orsakade 
av kemiska och mikrobiologiska ämnen. Målet 
kommer sannolikt inte att uppnås då arbetet 
med att fastställa undersökningsprogram för de 
kommunala dricksvattenanläggningarna tar 
längre tid i anspråk än beräknat. 
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 Vision  
I Orsa gör vi saker möjliga.  
  
Övergripande mål  

• Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter. SCB Nöjd Medborgarindex (NMI)  
• Orsa är topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat. 
• Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. 

  
Inom Nöjd Medborgarindex har kommunen en bit kvar att nå målet 62 som indextal 2022. Inga steg har 
tagits framåt i mätningen som genomfördes 2020. Kommunen ligger på indextalet 54 precis under det 
nationella indextalet på 55. Även här får vi nya resultat under hösten 2021.  

Redovisningen av Svenskt näringslivs ranking skedde i september. Målet är att nå plats 75 i år och plats 
50 2022. Orsa kommun nådde plats 72. I kommungruppen ligger Orsa på tredje plats. 

Kommunens ekonomiska resultat framgår av delårsredovisningens ekonomiska del. Ett stort jobb pågår 
med att effektivisera kommunens verksamheter, bland annat genom fortsatt digitalisering. Tidigare 
nämnda kontaktcenter är också en direkt insats för att uppnå målet. 
  
Verksamheternas bidrag till målen 
  
Samhälle  
Målet att 98 procent av hushållen ska ha tillgång 
till bredband är uppfyllt. Orsa var först i Dalarna 
med att nå målet. 
  
Miljöförvaltningen  
Senast år 2022 ska miljöförvaltningen ha 
hållbara handläggningsprocesser och ha ökat 
effektiviteten genom att minst fyra digitaliserade 
processer införts. Bedömningen är att målet 
kommer att uppnås. Under året har det tagits 
fram en e-tjänst för anmälan om värmepump. 
Under de första två månaderna som e-tjänsten 
har varit i drift så har ca 30 % av alla 
anmälningar gjorts via e-tjänsten. Dessutom 
arbetar förvaltningen kontinuerligt med 
kommunens ärendehanteringssystem för att få 
till effektiva och rättssäkra handläggnings-
processer. 

Senast år 2022 ska nöjd-kundindex enligt 
insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och 
livsmedel vara minst 75. Hittills finns inte något 
resultat på NKI att redovisa. Endast Orsa 
genomför Insiktsmätningen under 2021. Det 
finns en risk att det inte går att redovisa något i 
år eftersom det i nuläget är mycket få svar. Mora 
gör ingen Insiktsmätning under 2021. 

Inom informations- och kvalitetsarbetet har 
det fortsatt rått en annorlunda situation med 
anledning av coronapandemin. En hel del tid har 
lagts på att informera om trängsel vid 
serveringsställen. En del fysiska informations-
insatser har inte kunnat genomföras och istället 

har till exempel ordnats en digital studiecirkel 
om solceller. Miljöförvaltningen har deltagit i 
Forum Orsa och Forum Mora för att informera 
de som vill starta en verksamhet om vad som 
gäller enligt lagstiftning. Förvaltningen har även 
hjälpt till att sprida information om invasiva 
arter till allmänheten. 

Beslut om en sammanslagning av miljö-
kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen är ett 
steg för att öka effektiviteten och därmed 
servicen till invånarna. 
  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Antal överprövningar första halvåret 2021 är 9 
stycken. Antal överprövningar som gått 
nämnden emot är 3 stycken. Det bör dock 
noteras att andelen överprövningar som 
meddelas och går nämnden emot under ett år 
kan vara kopplade till gamla ärenden med flera 
års förskjutning som följd. Detta då beslut som 
prövas i högre instanser har olika lång 
handläggningstid innan beslut från aktuella 
instanser meddelas nämnden (ibland flera år). 
Att procentuellt räkna ut andelen överprövningar 
som går nämnden emot under en specifik period 
är således missvisande, dvs beroende på vilka 
andra beslut man sätter dessa i relation till. 

Befintligt ärendehanteringssystem medger 
inga mätningar, funktionen för att plocka ut 
exempelvis statistik saknas. Mycket stor 
tidsåtgång för ren handpåläggning/manuell 
räkning krävs för olika ärenden sedan 2015. 
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 Personalredovisning 
Arbetskraft 
Tillsvidareanställda 
Antalet tillsvidareanställda i Orsa kommun per 
31 juli 2021 är 470 personer, en liten minskning 
med 7 personer jämfört med 31 juli 2020. Den 
totala arbetskraften, alla anställningsformer är 
503 årsarbetare, vilket är ungefär samma som 
2020 då det var 505 årsarbetare.  
 
Sysselsättningsgrad 
Andelen heltidsarbetande i kommunen är lika 
som förra året, drygt 62 procent. Knappt 70 
procent av de deltidsanställda arbetar mer än 75 
procent. 
 
Avgångar 
Bland de tillsvidareanställda har 32 personer 
slutat i kommunen under årets första 7 månader. 
Av dessa har 15 personer gått i pension. Samma 
period förra året gick 9 personer i pension. 
 
Medelålder 
Medelåldern för månadsanställda i kommunen 
är på knappt 47 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. 17 personer är 
över 65 år, vilket är en ökning med 4 personer 
från förra året, samma period. 
 
Könsfördelning 
Av kommunens tillsvidareanställda är ca 17 
procent män. Tittar man på alla anställda på 
månadslön, uppgår männens andel till 21 
procent. Andelen män är i stort sett oförändrad 
sedan förra året. 
 
Lön och personalkostnader 
Den genomsnittliga baslönen för 
månadsavlönade i Orsa kommun per augusti 
2021 är 31 447 kronor. Kvinnorna har en 
medellön på 31 208 kronor medan männens 
medellön är 32 636 kronor. Tar man med även 

tillägg som förekommer framför allt inom 
Lärande, så är genomsnittslönen för kvinnor  
31 474 och för män 32 876 kronor. 
 
Ohälsotal 
Perioden 1/1 – 31/7 2021 
Ohälsotalet är ett nyckeltal som beskriver andel 
sjukskriven tid av disponibel arbetstid. Det har 
skett liten minskning jämfört med 2020. 
 
Orsa kommun   
Fördelat på kön 202107 202007 
Män 6,00% 7,10% 
Kvinnor 8,20% 8,70% 
Totalt 7,70% 8,30% 

   
Fördelat på ålder 202107 202007 
-29 10,50% 7,60% 
30-40 6,60% 7,90% 
50- 8,20% 9,00% 
Totalt 7,70% 8,30% 
Varav långtidssjuka 28,10% 27,90% 

   
   
Hela Orsa koncern   
Fördelat på kön 202107 202007 
Män 4,89% 6,08% 
Kvinnor 7,79% 8,87% 
Totalt 6,90% 8,00% 

   
Fördelat på ålder 202107 202007 
-29 8,22% 6,32% 
30-40 5,94% 7,47% 
50- 7,51% 8,67% 
Totalt 6,90% 8,00% 
Varav långtidssjuka 27,80% 27,10% 

 
Ohälsotalet har sjunkit jämfört med samma 
period förra året. Det har dock inte nått ner till 
den nivå vi hade innan pandemin. Som 
jämförelse kan nämnas att 2019, samma period 
var ohälsotalet 6,1 procent på Orsa kommun och 
6,0 procent i hela koncernen. 
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Finansiella rapporter     

Periodens resultaträkning (tkr)       
     Koncernen Koncernen  

Not Utfall Utfall Diff Utfall Utfall  
2021-08-31 2020-08-31 

 
2021-08-31 2020-08-31 

Verksamhetens intäkter 1 63 324 59 354 3 970 120 810 130 532 

Verksamhetens kostnader 2 -336 318 -320 432 -15 886 -367 296 -362 268 

Avskrivningar 3 -9 293 -8 933 -360 -24 957 -24 118 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-282 287 -270 011 -12 276 -271 443 -255 854 
       

Skatteintäkter 4 206 862 197 050 9 812 206 862 197 050 

Generella statsbidrag och utjämning 5 105 485 107 798 -2 313 105 485 107 798 

Verksamhetens resultat 
 

30 060 34 837 -4 777 40 905 48 994 

Finansiella intäkter 6 8 051 1 133 6 918 7 854 398 

Finansiella kostnader 7 -464 -786 322 -3 293 -3 873 

Resultat före extraordinära poster 
 

37 648 35 184 2 464 45 466 45 519 

Periodens resultat 
 

37 648 35 184 2 464 45 466 45 519        

Noter Resultaträkning   
   
1 Verksamhetens intäkter 2021-08-31 2020-08-31 
Försäljningsintäkter 2 498 1 336 
Taxor och avgifter 14 960 14 841 
Hyror och arrenden 3 921 4 440 
Bidrag 34 348 31 076 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 7 244 6 966 
Exploateringsintäkter 0 660 
Realisationsvinster 353 35 
Summa 63 324 59 354 

   
2 Verksamhetens kostnader   
Löner och sociala avgifter -176 995 -169 137 
Förändring av semesterlöneskuld 7 395 6 383 
Pensionskostnader -16 395 -13 875 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -757 -605 
Bränsle, energi och vatten -1 331 -1 432 
Köp av huvudverksamhet -67 716 -63 075 
Lokal- och markhyror -26 324 -26 174 
Lämnade bidrag -12 264 -12 226 
Fastighetskostnader -1 533 -1 395 
Anskaffningskostnad såld exploateringsmark 0 -175 
Övriga kostnader -40 398 -38 721 
Summa  -336 318 -320 432 

   
Vid tidpunkten för delårsbokslutet påverkar förändringen av semesterlöneskulden resultatet  
positivt med 7,4 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) tkr   
Avgifter   
med förfall inom 1 år 89 117 
med förfall inom 1-5 år 11 29 
med förfall senare än 5 år 0 0 
Summa 100 146 

   
3 Avskrivningar   
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar.   
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde.  
   
4 Skatteintäkter   
Egna skatteintäkter 206 862 197 050 
Summa 206 862 197 050 

   
5 Generella statsbidrag och utjämning    
Kommunalekonomisk utjämning 93 596 88 081 
LSS-utjämning     -2 068 -1 998 
Kommunal fastighetsavgift 13 957 11 801 
Generella bidrag från staten 0 9 914 
Summa 105 485 107 798 

   
6 Finansiella intäkter   
Försäljning aktier Grönklittsgruppen AB 7 581 0 
Räntor på utlämnade lån 0 12 
Räntor på likvida medel 1 121 
Borgensavgift 217 747 
Återbäring Kommuninvest 171 107 
Övriga finansiella intäkter 81 146 
Summa  8 051 1 133 

   
7 Finansiella kostnader   
Ränta på pensionsmedel -364 -398 
Förlust vid försäljning av värdepapper 0 -276 
Övriga finansiella kostnader -100 -112 
Summa -464 -786 
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Prognos för 2021 års resultaträkning (tkr) 

  
Prognos 

2021 
Budget  

2021 
Avvikelse Budget/ 

Prognos 
Resultat 

2020 

Verksamhetens nettokostnader   
(exklusive avskrivningar)  -430 002 -431 148 1 146 -411 387 

Avskrivningar  -14 407 -14 000 -407 -13 563 

Verksamhetens nettokostnader  -444 409 -445 148 739 -424 950 

      

Skatteintäkter  309 549 300 391 9 158 293 717 

Generella statsbidrag och utjämning  158 228 158 494 -266 162 189 

Verksamhetens resultat  23 368 13 737 9 631 30 956 

Finansiella intäkter  8 055 795 7260 803 

Finansiella kostnader  -672 -504 -168 -1 068 

Årets resultat  30 751 14 028 16 723 30 691 
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Balansräkning (tkr)       
 
 
TILLGÅNGAR 

   
 
 

Koncernen 

 
 

Koncernen 
Anläggningstillgångar Not 2021-08-31 2020-12-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31 
Immateriella anläggningstillgångar 

      

   Dataprogram, ledningsrätter 
 

0 0 0 372 428 
Materiella anläggningstillgångar 

      

   Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

8 168 338 169 026 161 523 685 141 681 514 

   Maskiner och inventarier 9 10 570 11 644 11 861 22 732 26 768 
   Pågående nyanläggning 

 
0 0 0 65 353 38 060 

Finansiella anläggningstillgångar 10 96 791 95 781 97 179 10 979 10 936 
Summa anläggningstillgångar 

 
275 699 276 451 270 563 784 577 757 706        

Omsättningstillgångar 
      

Exploateringsfastigheter 
 

6 110 5 599 5 587 6 110 5 587 
Fordringar 

 
46 514 58 836 38 894 47 793 46 293 

Kortfristiga placeringar 
 

60 284 44 853 29 797 60 284 30 067 
Kassa och bank 

 
55 764 42 150 64 022 56 585 68 298 

Summa omsättningstillgångar 
 

168 672 151 438 138 300 170 772 150 245 
  

      

SUMMA TILLGÅNGAR    444 371 427 889 408 863 955 349 907 951  
          

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
    

  
Eget kapital 

    
  

Årets resultat  37 648 30 691 35 184 45 466 45 519 
Byte av redovisningsprincip 
anslutningsavgifter 0 12 034 12 034 0 12 034 
Resultatutjämningsreserv  35 000 35 000 15 000 35 000 15 000 
Övrigt eget kapital 

 
241 570 198 845 218 845 308 263 275 801 

Summa eget kapital 
 

314 218 276 570 281 063 388 728 348 354      
  

Avsättningar 
    

  
Avsättningar för pensioner 11 38 451 33 561 30 725 39 222 31 431 
Uppskjutna skatteskulder 

 
0 0 0 13 026 12 057 

Summa avsättningar 
 

38 451 33 561 30 725 52 248 43 488      
  

Skulder 
    

  
Långfristiga skulder 12 11 027 11 835 11 908 425 420 425 003 
Kortfristiga skulder 

 
80 676 105 923 85 167 88 952 91 106 

Summa skulder 
 

91 703 117 758 97 075 514 372 516 109 
    

   
  

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER    444 371 427 889 408 863 955 349 907 951 
    

     

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 

 
148 208 146 462 148 160 148 208 148 160 

Övriga ansvarsförbindelser 
 

410 602 411 086 411 361 412 014 411 361 
Summa 

 
558 810 557 548 559 521 560 222 559 521 
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Noter Balansräkning    
    
8 Byggnader och tekniska anläggningar    
Anskaffningsvärde 2021-08-31 2020-12-31 2020-08-31 
Ack anskaffningsvärde IB 267 474 249 718 249 718 
Årets anskaffningar 6 048 19 771 8 337 
Anskaffningsvärde på årets korrigeringar  -2 015  
Ack anskaffningsvärde UB 273 522 267 474 258 055 

    
Avskrivningar    
Ack avskrivningar IB -98 448 -90 091 -90 091 
Årets avskrivningar -6 736 -9 677 -6 174 
Ack avskrivningar på årets avyttring  1 047  
Ack avskrivningar på årets korrigeringar  273 -267 
Ack avskrivningar UB  -105 184 -98 448 -96 532 

    
Bokfört värde 168 338 169 026 161 523 

    
9 Maskiner och inventarier    
Anskaffningsvärde    
Ack anskaffningsvärde IB 70 536 68 603 68 603 
Årets anskaffningar 1 497 3 829 2 095 
Anskaffningsvärde på årets avyttringar -119 -485 -140 
Anskaffningsvärde på årets korrigeringar  -1 410 -463 

Ack anskaffningsvärde UB 71 914 70 537 70 095 
    

Avskrivningar    
Ack avskrivningar IB -58 893 -55 614 -55 614 
Årets avskrivningar -2 557 -4 154 -2 760 
Ack avskrivningar på årets avyttring 106 210 140 
Ack avskrivningar på årets korrigeringar  665  
Ack avskrivningar UB  -61 344 -58 893 -58 234 

    
Bokfört värde 10 570 11 644 11 861 

    
Det bokförda värdet fördelar sig på följande sätt:    
Mark 572 572 572 
Verksamhetsfastigheter 7 917 8 068 8 656 
Publika fastigheter 158 888 159 377 151 262 
Fastighet för annan verksamhet 961 1 009 1 033 
Summa bokfört värde 168 338 169 026 161 523 

    
 
Maskiner 1 058 1 264 1 375 
Inventarier 7 219 8 308 7 959 
Fordon 1 717 1 460 1 605 
Konst 400 400 400 
Övriga maskiner och inventarier 176 212 522 
Summa inventarier 10 570 11 644 11 861 
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10 Finansiella anläggningstillgångar 2021-08-31 2020-12-31 2020-08-31 
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 111 102 100 
Summa 87 594 87 585 87 583 
Andelar    
Inlandsbanekommunerna ekonomisk förening 30 30 30 
Kommuninvest 4 221 3 540 3 540 
Övriga andelar 26 26 26 
Summa 4 277 3 596 3 596 
Långfristiga fordringar    
Lån till Orsa SK multiskidbana 4 920 4 600 5 000 
Kommuninvest förlagslån 0 0 1 000 
Summa 4 920 4 600 6 000 
Summa finansiella anläggningstillgångar 96 791 95 781 97 179 

    
11 Avsättningar för pensioner    
Pensionsskuld 30 580 26 376 24 328 

Ränta på pensionsskuld 364 633 398 
Särskild löneskatt 7 507 6 552 5 999 

Summa pensionsskuld  38 451 33 561 30 725 

    
12 Långfristiga skulder    
Gatukostnadsersättning 7 000 7 000 7 000 
Anslutningsavgifter/anläggningsavgifter 19 765 19 765 19 435 
Skuld investeringsbidrag 5 278 5 278 5 278 

Ackumulerad upplösning investeringsbidrag -21 016 -20 208 -19 805 
Summa långfristiga skulder 11 027 11 835 11 908 
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Drift- och investeringsredovisning 
Driftredovisning för perioden januari-augusti 2021 (tkr) 

  Nettokostn Budget Avvikelse Nettokostn  
  Jan-Aug Jan-Aug   Jan-Aug  

2021 2021   2020  
Kommunfullmäktige 1 716 1 796 80 1 403  
Kommunstyrelse 15 301 19 477 4 176 15 754  
Utskott för Strategi 12 845 13 681 836 11 174  
Utskott för Samhälle 28 997 30 302 1 305 25 880  
Utskott för Lärande 108 637 113 003 4 366 107 727  
Utskott för Omsorg 112 429 108 868 -3 561 105 839  
Miljönämnd 1 129 1 271 142 1 586  
Byggnadsnämnd 2 859 2 941 82 2 583  
           
Summa verksamhetens nettokostnader 283 913 291 339 7 426 271 946  

           
Finansiella nettointäkter -321 561 -300 691 20 870 -307 130  

           
           

Summa -37 648 -9 352 28 296 -35 184  
   
      
Investeringsredovisning för perioden januari-augusti 2021 (tkr)  
      

  Budget 2021 Utfall 2021 Utfall 2020 

  
Nämnd Jan-Dec  Jan-Aug  Jan-Jul 

  
Kommunstyrelse 744 0 0 

  
Utskott för Strategi 400 0 0 

  
Utskott för Samhälle 24 450 6 147 8 246 

  
varav stadsnät 18 350 3 329 5 992 

  
varav vägbelysning 1 300 1 572 967 

  
Utskott för Lärande 2 500 490 774 

  
varav IT 1 500 57 601 

  
Utskott för Omsorg 1 688 908 1 412 

  
varav bilar 688 335 1 345 

  
varav larmsystem 0 476 0 

  
Miljönämnd 0 0 0 

  
Exploateringsfastighet 2 477 511 11 

  
Totalt Orsa kommun 32 259 8 056 10 443 

  
      
25 % av kommunens budgeterade investeringar var förbrukade vid 
delårsbokslutets upprättande.  
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De största investeringarna är (tkr)        
Budget Utfall  

    
2021 2021         

Jan-Aug 
   

Stadsnät IT 18 350 3 329 * 
 

 
Vägbelysning 1 300 1 572 

 

 

 
Ombyggnad gator 1 000 501 

 

 

 
Summa 20 650 5 402 

   
      
*Inkomsterna från stadsnätet har per augusti täckt både driftkostnaderna och investeringsutgifterna och 
har inte påverkat likviditeten under perioden januari-augusti.   
 
 
       
Prognos för driftredovisning 2021 (tkr)     
      

  Prognos Budget Avvikelse Avvikelse  
  2021 2021   2020  

Kommunfullmäktige 2 674 2 694 20 453  
Kommunstyrelse 28 770 29 215 445 798  
Utskott för Strategi 20 322 20 522 200 1 307  
Utskott för Samhälle 45 093 45 453 360 2 596  
Utskott för Lärande 167 264 169 505 2 241 1 918  
Utskott för Omsorg 163 072 163 302 230 -618  
Miljönämnd 1 806 1 906 100 -80  
Byggnadsnämnd 4 490 4 412 -78 0  

  
 

       
Summa verksamheters nettokostnader 433 491 437 009 3 518 6 374  

           
    

 
     

Finansieringens nettointäkter -464 242 -451 037 13 205 9 192  
           
  

 
       

Summa -30 751 -14 028 16 723 15 566  
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Redovisningsprinciper 2021-08-31 
 
Kommunen följer Kommunal bokförings- och redovisningslag samt de rekommendationer som Rådet för 
kommunal redovisning utfärdat vad gäller redovisningen. Undantaget är redovisning av finansiell leasing.  
 
Resultatet för 8 månader och helårsprognosen bygger på lämnade underlag från förvaltningarna. 
Kostnader och intäkter har periodiserats av respektive förvaltning alternativt ekonomiavdelningen för att 
hamna i rätt period. 
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen sedan dessa summor har 
justerats med interna poster. 
 
I noterna till resultaträkningen lämnas upplysning om ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Några 
leasingobjekt är eventuellt att betrakta som finansiell leasing enligt RKR R5. Nedan lämnas upplysningar 
om dessa avtal.  
 
Finansiella leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år: 

Avgifter (tkr) 2021-08-31 2020-08-31 
-med förfall inom 1 år 844 929 
-med förfall inom 1-5 år 1 441 1 582 
-med förfall senare än 5 år 0 0 

 
Det totala finansiella leasingbeloppet bedöms vara mycket lågt i förhållande till totala balansomslutningen 
och skulle sannolikt inte påverka en ekonomisk bedömning av kommunens ställning.  
 
Skatteintäkterna har periodiserats till 8 månaders resultat efter senast kända prognos vid tiden för 
bokslutet. 
 
Kommunen följer RKR R2 avseende avgift eller bidrag till anläggningstillgångar.  
 
Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av beräknade procentuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen enligt SKR´s rekommenderade nivå. 
  
Pensionsskulden har beräknats av Skandikon enligt RKR´s rekommendation R10. Pensionsåtaganden 
som intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen. 
 
Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. 
 
Pensionsförpliktelser och särskild löneskatt har periodiserats till 8 månaders resultat efter beräknad 
prognos. 
 
Statsbidrag och skatteintäkter som avser redovisningsperioden men inte var utbetalda 31 juli har 
fordringsförts. 
 
Semesterlöneskulden avser intjänade ej uttagna semesterdagar. Skuld för okompenserad övertid har också 
beräknats och bokförts per sista augusti. Skulden för de timanställdas löner har inte beräknats per sista 
augusti. Som grund för detta ställningstagande ligger främst att skulden inte kan beräknas i tid för att ingå 
i delårsbokslutet. Snabbhet prioriteras före exakthet.  
 
Anläggningstillgångar Enligt kommunens redovisningsprinciper bedöms en tillgång där 
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anskaffningsvärdet uppgår till ett basbelopp (för närvarande 47,6 tkr) och som är avsedd för stadigvarande 
bruk eller innehav vara en anläggningstillgång.  
 
Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar. 
 
Avskrivningstiden för byggnader och tekniska anläggningar är 10-50 år samt för maskiner och 
inventarier 3-10 år. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. En bedömning av anläggningarnas värde görs och 
i de fall där anläggningens värde bedöms varaktigt förändrats görs en justering av det bokförda värdet. För 
tillgångar i form av konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
 
Internräntan har beräknats med 1,25 % på tillgångarnas bokförda värde enligt SKR´s rekommendation. 
 

Komponentindelning av materiella anläggningstillgångar har införts från 2014 för befintliga 
tillgångar. För investeringar i nya anläggningar tillämpas komponentindelning och en komponent 
definieras som en utgift som är relativt stor i relation till den totala investeringen och bedöms ha en 
avvikande avskrivningstid. 
Årligen görs en bedömning av kvarvarande objekt i anläggningsreskontran om det finns 
något nedskrivningsbehov sett utifrån om anläggningen inte längre används eller inte används till  
det den var avsedd att användas till från början. 
 
Prövning om återföring av tidigare nedskrivning är motiverad genomförs vid upprättande av 
delårsrapport och årsredovisning enligt RKR R6. Om återföring är motiverad görs en beräkning av 
tillgångens värde och återföringen redovisas i resultaträkningen. 

 
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder följer RKR R7. 
 
Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgångar från och med 2009. 
 
Samtliga osäkra kundfordringar äldre än 6 månader värderegleras vid årsskiftet. Löpande under året 
värderegleras kundfordringar som Intrum bedömt osäkra och därmed överfört till långtidsbevakning. 
 
Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Transaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och dotterföretagen 
har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. I den kommunala koncernen 
ingår bolag där kommunen har minst 20 procents inflytande. Kommunen äger Oreälvens kraft till 35 
procent men inflytandet beräknas inte vara så stort att kommunens del av företaget ska konsolideras. 
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Revisorernas bedömning av delårsrapporten
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Bilaga 
Verksamheterna, jan-aug 2021 
Kommentarer, se Förvaltningsberättelsen 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  tkr 2021 2020 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   
Kommunfullmäktige 228 341 113  0  155 
Kommunalt partistöd 238 251 13  20  238 
Revision 449 500 51  0  311 
Valnämnd 0 0 0  0  0 
Överförmyndaren 432 434 2  0  342 
God man och förvaltare 369 270 -99  0  357 
Summa  1 716 1 796 80  20  1 403 

 
KOMMUNSTYRELSEN tkr 2021 2020 
  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   

Politisk verksamhet 2 709 4 135 1 426  0  3 504 
varav Medel till KS förfogande 418 2 198 1 780  0    
Kommunchef 5 870 7 752 1 882  0  5 743 
Ekonomi 3 213 3 168 -45  -75  2 939 
Personal 1 307 1 843 536  300  1 505 
Löneservice 1 079 951 -128  -200  1 000 
Kommunikation 1 123 1 628 505  420  1 063 
Summa 15 301 19 477 4 176 445 15 754 

 

UTSKOTT FÖR STRATEGI tkr 2021 2020 
  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   
Utskott för Strategi o utv 0 0 0  0  1 
VO chef Service o utveckl 1 700 2 011 311  350  1 844 
Gemensamt stöd 4 205 4 413 208  -500  3 736 
Administrativt stöd 3 621 3 746 125  250  2 916 
Utredning och utveckling 1 190 1 062 -128  -100  1 280 
Kostenhet 2 129 2 449 320  200  1 397 

Summa 12 845 13 681 836 200  11 174 
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UTSKOTT FÖR SAMHÄLLE tkr 2021 2020 

  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   
Utskott för Samhälle 35 46 11  0  38 
VO chef Samhälle 1 341 1 306 -35  -50  1 300 
Näringsliv 2 363 2 699 336  0  1 344 
Integration -478 -267 211  0  -605 
Arbetsmarknad 4 334 3 939 -395  -200  4 470 
Infrastruktur 8 318 9 971 1 653  1 016  8 401 
Skog och mark 230 380 150  0  -292 
Fastighet 718 814 96  154  751 
Kultur och bibliotek 4 338 4 539 201  230  4 046 
Fritid 7 798 6 875 -923  -790  6 427 
Summa 28 997 30 302 1 305 360 25 880 

 
UTSKOTT FÖR LÄRANDE tkr 2021 2020 
  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   
Utskott för Lärande 85 80 -5  0  44 
Musikskola 3 106 3 111 5  -18  3 107 
Förskola 22 467 22 738 271  -683  21 765 
Grundskola, fritids 52 019 53 412 1 393  -107  50 367 
Grundsär 755 933 178  -470  716 
Gymnasienämnd 26 863 27 984 1 121  1 700  28 333 
Administration 3 276 3 586 310  310  3 245 
Ej fördelade medel  0 1 159 1 159  1 609  100 
Insatser barn o ungdom 66 0 -66  -100  50 
Summa 108 637 113 003 4 366  2 241  107 727 

 
UTSKOTT FÖR OMSORG tkr 2021 2020 
  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   
Utskott för Omsorg 33 133 100  100  50 
SOC gemensamt 586 1 126 540  612  909 
Äldreomsorg 49 111 47 693 -1 418  -142  48 902 
HS enheten 9 341 10 365 1 024  1 149  9 237 
Socialpsykiatri 1 469 1 642 173  200  1 506 
LSS 19 471 18 435 -1 036  51  18 976 
Individ och familjeomsorg 8 017 6 827 -1 190  -1 192  6 897 
Insatser vuxna 2 995 2 167 -828  -350  1 925 
Insatser barn och ungdom 6 446 4 347 -2 099  -1 250  2 489 
Ekonomiskt bistånd 4 736 4 689 -47  0  4 676 
Familjerådgivning, familjerätt 1 049 1 070 21  0  1 065 
Administration  9 827 10 439 612  227  9 847 
Ej fördelade medel 0 268 268  402  0 
Integration/flykting -703 -333 370  345  -682 
Projekt 51 0 -51  78  42 
Summa 112 429 108 868 -3 561  230  105 839 
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MILJÖNÄMND tkr 2021 2020 
  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   
Miljönämnd 97 98 1  0  94 
Energirådgivning 15 0 -15  0  7 
Administration 493 582 89  100  572 
Miljöskydd -27 359 386  0  382 
Miljö, hälsa o hållbar utveckling 551 232 -319  0  531 
SUMMA 1 129 1 271 142  100  1 586 

 

      
BYGGNADSNÄMNDEN tkr 2021 2020 
  Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Nettokostnad 
VERKSAMHET Jan - Aug Jan - Aug perioden helår Jan-Aug 
        prognos   

Byggnadsnämnd 83 104 21  0  77 
Stadsbyggnad adm 884 753 -131  0  743 
Bygglov -203 540 743  210  353 
Planer 932 521 -411  -218  449 
Översiktsplan 221 0 -221  -222  0 
Karta, Mät, GIS 613 655 42  0  608 
Bostadsanpassning 329 368 39  152  353 
Summa 2 859 2 941 82  -78  2 583 

 


