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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-30
Dokument nr: OK KS 2021/00274-3, 370

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Marie Ehlin

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige mottog den 27 september 2021 ett medborgarförslag som föreslår
att Orsa kommunfullmäktige lägger sitt kommunala veto mot den planerade vindkraftetableringen inom Orsa norr.
Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2021 att det inte finns stöd hos de politiska
partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.
Om företaget väljer att gå vidare till länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa
kommun ta ställning till projektet i en kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala
vetot. Enligt kommunstyrelsens beslut kommer Orsa kommun i så fall att säga nej till
ett tillstånd.
Ljusdals kommun är informerade om kommunens ställningstagande och delges detta
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa
Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-06-21 - Yttrande
samrådsunderlag vindkraft norra Orsa

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sändlista

Fredrik Jansson
Ljusdals kommun

Marie Ehlin
Kommunchef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 21.06.2021

§ 86

OK KS 2021/00211-5

Yttrande samrådsunderlag vindkraft norra Orsa
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Dalavind har gått ut med ett samrådsunderlag benämnt Vindkraft Orsa Norr där Orsa
kommun har möjlighet att yttra sig.

Yttrande
Det finns inte stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.
Om företaget väljer att gå vidare till länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa
kommun ta ställning till projektet i en kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala
vetot. Orsa kommun kommer i så fall att säga nej till ett tillstånd.
De viktigaste orsakerna till kommunens ställningstagande är den stora
koncentrationen kring Koppångens naturreservat och storleken på
projektet. Koppången är ett viktigt rekreationsområde och utpekat som riksintresse där
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas naturoch kulturvärden påtagligt skadas.

Beslutsunderlag
Yttrande kommunchefen 2021-06-14
Samrådsunderlag från Dalavind AB 2021-05-19

Förslag till beslut
Kommunchefen föreslår:
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Sändlista
Dalavind AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.11.2021

§ 128

OK KS 2021/00274-3

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige mottog den 27 september 2021 ett medborgarförslag som föreslår
att Orsa kommunfullmäktige lägger sitt kommunala veto mot den planerade
vindkraftsetableringen inom Orsa norr.
Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2021 att det inte finns stöd hos de politiska
partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr. Om företaget väljer att gå vidare till
länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa kommun ta ställning till projektet i en
kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala vetot. Enligt kommunstyrelsens
beslut kommer Orsa kommun i så fall att säga nej till ett tillstånd.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-26
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-09-30
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-21
Medborgarförslag 2021-06-15

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 26.10.2021

§ 92

OK KS 2021/00274-3

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige mottog den 27 september 2021 ett medborgarförslag som föreslår
att Orsa kommunfullmäktige lägger sitt kommunala veto mot den planerade vindkraftetableringen inom Orsa norr.
Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2021 att det inte finns stöd hos de politiska
partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.
Om företaget väljer att gå vidare till länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa
kommun ta ställning till projektet i en kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala
vetot. Enligt kommunstyrelsens beslut kommer Orsa kommun i så fall att säga nej till
ett tillstånd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-09-30
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-21
Medborgarförslag 2021-06-15

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.11.2021

§ 128

OK KS 2021/00274-3

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige mottog den 27 september 2021 ett medborgarförslag som föreslår
att Orsa kommunfullmäktige lägger sitt kommunala veto mot den planerade
vindkraftsetableringen inom Orsa norr.
Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2021 att det inte finns stöd hos de politiska
partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr. Om företaget väljer att gå vidare till
länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa kommun ta ställning till projektet i en
kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala vetot. Enligt kommunstyrelsens
beslut kommer Orsa kommun i så fall att säga nej till ett tillstånd.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-26
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-09-30
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-21
Medborgarförslag 2021-06-15

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-25
Dokument nr: OK KS 2020/00793-2, 317

Verksamhetsområde samhälle
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning
Slättbergsvägen
Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om uppsättning av gatubelysning vid
Slättbergsvägen 43 – 45. Vägen är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket. Efter
att vi gjort en konsekvensutredning så ställer sig verksamhetsområde Samhälle positivt
till att sätta upp en belysning vid nämnda ställe ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi har
skickat in en begäran till Trafikverket om att få sätta upp en belysningspunkt. Om
Trafikverket ger sitt godkänner att kommunen får sätta upp belysningen så kommer vi
att sätta upp denna så snart som vi kan. Om Trafikverket däremot inte godkänner att
kommunen sätter upp belysningen kan vi inte annat än rätta oss efter deras
ställningstagande.

Beslutsunderlag

Karta
Konsekvensutredning
Belysningspolicy D.nr. 10/118-317
Medborgarförslag om gatubelysning vid Slättbergsvägen 43 -45.

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslag. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Birgitta Bogren
Förvaltningschef verksamhetsområde Samhälle
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Orsa den 25 augusti 2021
D.nr. OK KS 2020/00793

Verksamhetsområde Samhälle
Anneli Eriksson
Trafikingenjör
0250-55 21 66
Anneli.eriksson@orsa.se

Konsekvensutredning medborgarforslag
om belysning Slattbergsvagen 43 - 45
Konsekvensutredningen är gjord av Anneli Eriksson.
Utredningen kan komma att justeras under handläggningstiden.
1. Problembeskrivning samt vad man vill uppnå
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om uppsättning av en
belysningspunkt vid Slättbergsvägen 43 - 45. Idag sitter det vägbelysning efter
vägen men vid detta ställe har kommunen vid tidigare tillfälle tagit bort belysningen,
varför är oklart då ingen dokumentation hittats om detta. Vägen är en allmän väg
som förvaltas av Trafikverket. Befintlig belysning driftas av kommunen. Vägen gör
en sväng vid nämnda område och utfarten från fastigheterna ligger dold för
trafikanter. Trafikverket beskriver även i sina dokument att man vill komma ifrån
punktvis belysning då detta försämrar synen för trafikanter. Om man sätter tillbaka
belysningen skulle detta undvikas. Ur trafiksäkerhetssynpunkt vore det därför bra
om belysningen sattes tillbaka. Men då det är Trafikverket som förvaltar
anläggningen så kan kommunen endast skicka in en begäran om att få sätta upp
belysningen igen. Sedan är det upp till Trafikverket att besluta i ärendet.
2. Beskrivning av alternativa lösningar samt effekter om reglering inte blir av
Om inte Trafikverket godkänner uppsättningen av en belysningsstolpe kommer det
fortsatt att vara mörk vid vägsträckan och det är det inget som kommunen kan göra
något åt.
3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Boende i området samt gående och trafikanter efter vägen.
4. Bestämmelser som Orsa kommuns beslutanderätt grundar sig på
Orsa kommun har en fastslagen policy (D.nr. 10/118-317) som säger att
belysningspunkter beaktas ur trafiksäkerhetssynpunkt från fall till fall.
5. Uppgifter om de kostnadsmässiga samt övriga konsekvenser regleringen
medför samt jämförelse av konsekvenserna för alternativ
Kostnad för en belysningsarmatur, stolpe samt 40 meter kabel ligger i dagsläget på
ca. 25 000 kr. Utöver detta tillkommer själva grävningen. Kostnaden för detta kan
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Orsa den 25 augusti 2021
D.nr. OK KS 2020/00793

variera beroende på om Länsstyrelsen har särskilda krav för att gräva i vägkanten,
med hänseende på växtlighet.
6. Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas vid tidpunkten för
ikraftträdande samt om speciella informationsinsatser behövs
Om godkännande av Trafikverket medges kommer belysningen att sättas upp så fort
som det går. Det kan dock dröja med uppsättning om väderleken eller tjäle inte
tillåter grävning i dikeskanten.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 111

OK KS 2020/00793-2

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning
Slättbergsvägen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslaget. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om uppsättning av gatubelysning vid
Slättbergsvägen 43 – 45. Vägen är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket.
Verksamhetsområde samhälle har gjort en konsekvensutredning och har därefter ställt
sig positiva till att sätta upp en belysning vid nämnda ställe ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Verksamheten har skickat in en begäran till Trafikverket om att få sätta upp en
belysningspunkt. Om de godkänner att kommunen får sätta upp belysningen så
kommer den att sättas upp så snart som möjligt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-09-21
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-08-25
Konsekvensutredning 2021-08-25
Karta 2021-09-02
Belysningspolicy 2010-11-19
Medborgarförslag 2020-10-21

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslaget. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 111

OK KS 2020/00793-2

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning
Slättbergsvägen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslaget. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om uppsättning av gatubelysning vid
Slättbergsvägen 43 – 45. Vägen är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket.
Verksamhetsområde samhälle har gjort en konsekvensutredning och har därefter ställt
sig positiva till att sätta upp en belysning vid nämnda ställe ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Verksamheten har skickat in en begäran till Trafikverket om att få sätta upp en
belysningspunkt. Om de godkänner att kommunen får sätta upp belysningen så
kommer den att sättas upp så snart som möjligt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-09-21
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-08-25
Konsekvensutredning 2021-08-25
Karta 2021-09-02
Belysningspolicy 2010-11-19
Medborgarförslag 2020-10-21

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslaget. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 21.09.2021

§ 68

OK KS 2020/00793-2

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning
Slättbergsvägen
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslag. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om uppsättning av gatubelysning vid
Slättbergsvägen 43 – 45. Vägen är en allmän väg som förvaltas av Trafikverket. Efter
att vi gjort en konsekvensutredning så ställer sig verksamhetsområde Samhälle positivt
till att sätta upp en belysning vid nämnda ställe ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi har
skickat in en begäran till Trafikverket om att få sätta upp en belysningspunkt. Om
Trafikverket ger sitt godkänner att kommunen får sätta upp belysningen så kommer vi
att sätta upp denna så snart som vi kan. Om Trafikverket däremot inte godkänner att
kommunen sätter upp belysningen kan vi inte annat än rätta oss efter deras
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Karta
Konsekvensutredning
Belysningspolicy D.nr. 10/118-317
Medborgarförslag om gatubelysning vid Slättbergsvägen 43 -45.

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslag. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp belysning i
enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att Trafikverket beviljar att
belysning sätts upp. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dokument nr: OK KS 2021/00260-2, 289

Verksamhetsområde samhälle
Birgitta Bogren

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd
Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår att näringslivsrådet ska öppnas upp för fler politiker, omfatta fler
företag och organisationer samt att möten ska dokumenteras. Verksamheten föreslår
att motionen avslås men att ett Näringslivsforum ska startas i syfte att utveckla
dialogen mellan företag och politik. Möten kommer att hållas 1-2 gånger per år med
representation från samtliga partier. Antal deltagare ska hållas till en mindre skala för
att vidhålla dialogen. Näringslivsforum kommer att dokumenteras.

Yttrande

Näringslivsrådet, eller företagarrådet som det kallades tidigare i Orsa är ett informellt
forum för dialog mellan kommunledningen och näringslivsrepresentanter.
Syftet med näringslivsrådet är att ha en kontinuerlig dialog mellan kommunen och
näringslivet i såväl strategiska framtidsfrågor som aktuella frågor. Det är ett informellt
samtalsforum och därmed förs inga protokoll. Mötesfrekvensen varierar utifrån behov
och näringslivets möjligheter. Näringslivsrådet har inga som helst beslutsbefogenheter
utan är ett bollplank och en kommunikationsplattform för deltagarna.
Deltagarna i näringslivsrådet representerar Orsa Besparingsskog, Företagarna, Visit
Orsa, LRF, Grönklittsgruppen och Orsa kommun.
Förslag till beslut innebär att Näringslivsrådet fortsätter i sin nuvarande informella
form men ett utökat forum skapas för att utveckla dialogen med samtliga politiska
partier. Näringslivsforum träffas 1-2 gånger per år och består av representanterna från
näringslivsrådet och kompletteras med representanter från samtliga partier. Forumet
kommer att dokumenteras.

Beslutsunderlag

Motion om att förbättra kommunens näringslivsråd

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog. Därmed anses motionen besvarad.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Verksamhetsområde samhälle
Birgitta Bogren
Förvaltningschef
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till kommunfullmäktige i Orsa kommun den 14 juni 2021

Motion om att förbättra kommunens näringslivsråd
Orsa kommuns näringslivsråd är ett av kommunens viktigaste forum för regelbundna
dialoger med det lokala näringslivet. Kommunens nuvarande styre har organiserat
näringslivsrådet så att kommunen representeras av kommunstyrelsens ordförande,
kommunchefen, chefen för verksamhetsområde samhälle, en representant från
näringslivskontoret och fem stående representanter från det lokala privata näringslivet.
Alla partier utom Centerpartiet är uteslutna från Orsa kommuns näringslivsråd.
Näringslivsrådets möten dokumenteras inte och det förekommer inte någon regelbunden
rapportering till utskott och kommunstyrelsen. Det hänvisas bara sporadiskt om vad som
sagts och tyckts i rådet i vissa frågor.
Vi anser att detta är i oordning och i strid mot kommunens demokratiska ambitioner och
kommunens vision om att vara trovärdig genom öppenhet och att ha ”Sveriges bästa
invånardialog”.
Exempel från andra små kommuner visar att fler politiker deltar i de kommunala
näringslivsråden. Det är också vanligt att de kommunala näringslivsråden har en bredare
sammansättning av näringar och företag och att dialogen dokumenteras och publiceras på
kommunwebbplats.
Vi föreslår:
 att Orsa kommuns näringslivsråd öppnas upp för fler politiker, i första hand
ledamöter i kommunstyrelsens samhällsutskott, vilka har ett särskilt ansvar för
näringslivsfrågorna. Detta skulle innebära fler politikers uppmärksamhet i frågorna,
vilket skulle vara till nytta i det politiska arbetet och hedra de företag som lägger tid
på att delta i näringslivsrådet.
 att näringslivsrådet breddas till att omfatta några ytterligare företag eller
organisationer, till exempel från någon av kategorierna unga företagare, nyinflyttade
eller nyetablerade företagare.
 att näringslivsråden dokumenteras i någon form, till nytta för kommunens planering.
Vi vet att dessa förslag kommer att bidra till ett ännu bättre företagsklimat i Orsa kommun.

Gunilla Frelin, Moderaterna i Orsa
Joakim Larsson, Moderaterna i Orsa
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 110

OK KS 2021/00260-2

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog.

Reservation

Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion. Den föreslår att
näringslivsrådet ska öppnas upp för fler politiker, omfatta fler företag och
organisationer samt att möten ska dokumenteras.
Verksamhetsområde samhälle föreslår att motionen avslås men att ett
Näringslivsforum ska startas i syfte att utveckla dialogen mellan företag och politik.
Möten kommer att hållas en till två gånger per år med representation från samtliga
partier. Antal deltagare ska hållas till en mindre skala för att vidhålla dialogen.
Näringslivsforum kommer att dokumenteras.
Det nuvarande näringslivsrådet är ett informellt forum för dialog mellan
kommunledningen och näringslivsrepresentanter. Syftet med näringslivsrådet är att ha
en kontinuerlig dialog mellan kommunen och näringslivet i såväl aktuella som
strategiska framtidsfrågor. Näringslivsrådet har inga som helst beslutsbefogenheter
utan är ett bollplank och en kommunikationsplattform för deltagarna. Deltagarna i
näringslivsrådet representerar Orsa Besparingsskog, Företagarna, Visit Orsa, LRF,
Grönklittsgruppen och Orsa kommun.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-09-21
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-09-14
Motion 2021-06-09

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog.

Yrkanden

Joakim Larsson (M) yrkar på återremiss av ärendet till förvaltningen för en översyn av
svaret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen avgör ärendet idag. Ordföranden ställer
sedan proposition på förslaget från utskottet för samhälle och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 110

OK KS 2021/00260-2

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog.

Reservation

Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna i Orsa kommunfullmäktige har lämnat en motion. Den föreslår att
näringslivsrådet ska öppnas upp för fler politiker, omfatta fler företag och
organisationer samt att möten ska dokumenteras.
Verksamhetsområde samhälle föreslår att motionen avslås men att ett
Näringslivsforum ska startas i syfte att utveckla dialogen mellan företag och politik.
Möten kommer att hållas en till två gånger per år med representation från samtliga
partier. Antal deltagare ska hållas till en mindre skala för att vidhålla dialogen.
Näringslivsforum kommer att dokumenteras.
Det nuvarande näringslivsrådet är ett informellt forum för dialog mellan
kommunledningen och näringslivsrepresentanter. Syftet med näringslivsrådet är att ha
en kontinuerlig dialog mellan kommunen och näringslivet i såväl aktuella som
strategiska framtidsfrågor. Näringslivsrådet har inga som helst beslutsbefogenheter
utan är ett bollplank och en kommunikationsplattform för deltagarna. Deltagarna i
näringslivsrådet representerar Orsa Besparingsskog, Företagarna, Visit Orsa, LRF,
Grönklittsgruppen och Orsa kommun.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021-09-21
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2021-09-14
Motion 2021-06-09

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog.

Yrkanden

Joakim Larsson (M) yrkar på återremiss av ärendet till förvaltningen för en översyn av
svaret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen avgör ärendet idag. Ordföranden ställer
sedan proposition på förslaget från utskottet för samhälle och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för samhälle
Sammanträdesdatum: 21.09.2021

§ 70

OK KS 2021/00260-2

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd
Beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog.

Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att näringslivsrådet ska öppnas upp för fler politiker, omfatta fler
företag och organisationer samt att möten ska dokumenteras. Verksamheten föreslår
att motionen avslås men att ett Näringslivsforum ska startas i syfte att utveckla
dialogen mellan företag och politik. Möten kommer att hållas 1 -2 gånger per år med
representation från samtliga partier. Antal deltagare ska hållas till en mindre skala för
att vidhålla dialogen. Näringslivsforum kommer att dokumenteras.

Yttrande
Näringslivsrådet, eller företagarrådet som det kallades tidigare i Orsa är ett informellt
forum för dialog mellan kommunledningen och näringslivsrepresentanter.
Syftet med näringslivsrådet är att ha en kontinuerlig dialog mellan kommunen och
näringslivet i såväl strategiska framtidsfrågor som aktuella frågor. Det är ett informellt
samtalsforum och därmed förs inga protokoll. Mötesfrekvensen varierar utifrån behov
och näringslivets möjligheter. Näringslivsrådet har inga som helst beslutsbefogenheter
utan är ett bollplank och en kommunikationsplattform för deltagarna.
Deltagarna i näringslivsrådet representerar Orsa Besparingsskog, Företagarna, Visit
Orsa, LRF, Grönklittsgruppen och Orsa kommun.
Förslag till beslut innebär att Näringslivsrådet fortsätter i sin nuvarande informella
form men ett utökat forum skapas för att utveckla dialogen med samtliga politiska
partier. Näringslivsforum träffas 1 -2 gånger per år och består av representanterna från
näringslivsrådet och kompletteras med representanter från samtliga partier. Forumet
kommer att dokumenteras.

Beslutsunderlag
Motion om att förbättra kommunens näringslivsråd

Förslag till beslut
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att tillgodoses i och
med starten av Näringslivsforum för utökad dialog. Därmed anses motionen besvarad.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Verksamhetsområde samhälle

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Marie Ehlin

Kommunplan 2022
Sammanfattning av ärendet

Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter.
Kommunplanen bygger på vision Orsa 2050, och mål för kommande år kopplas till
visionen.
Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår respektive år till:
2022: 7116 tkr motsvarar 1,5%
2023: 6156 tkr motsvarar 1,3 %
2024: 7311 tkr motsvarar 1,5 %
2025: 9520 tkr motsvarar 1,9%

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

Kommunplan 2022 Orsa kommun (uppdaterad 14 okt 2021)

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.
2. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311 tkr för år
för 2024 och 9520 tkr för år 2025.
3. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets förslag.
4. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022.
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5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och nämnder
inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt
personalkostnadspålägg.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Ledningsgruppen

Marie Ehlin
Kommunchef

2(2)

73 Kommunplan 2022 - OK KS 2021/00155-6 Kommunplan 2022 : Kommunplan 2022 (slutlig version 2021-11-01)

Kommunplan2022
Orsakommun

73 Kommunplan 2022 - OK KS 2021/00155-6 Kommunplan 2022 : Kommunplan 2022 (slutlig version 2021-11-01)

Fastställt av:
Datum:
Dokumentet gäller för:
För revidering ansvarar:
Revideringsdatum:

2 av 41

73 Kommunplan 2022 - OK KS 2021/00155-6 Kommunplan 2022 : Kommunplan 2022 (slutlig version 2021-11-01)

Innehåll
Inledning...........................................................................................................................................5
Kommunstyrelsensordförande.....................................................................................................5
VisionOrsa2050...............................................................................................................................6
Kommunensorganisation– roller och ansvar....................................................................................7
Mål - Orsakommun år 2022–2023.....................................................................................................8
Uppdrag 2022..................................................................................................................................12
Verksamheterna..............................................................................................................................13
Kommunstyrelsen........................................................................................................................13
Utskottet för strategi...................................................................................................................15
Utskottet för lärande...................................................................................................................17
Utskottet för omsorg...................................................................................................................18
Utskottet för Samhälle................................................................................................................19
Byggnadsnämnden.....................................................................................................................20
Mora OrsaMiljönämnd................................................................................................................21
Gemensamgymnasienämnd.......................................................................................................22
Gemensamnämnd för SocialMyndighetsutövning......................................................................23
Gemensamservicenämndför Löneadministration......................................................................24
GemensamServicenämndIT.......................................................................................................25
Orsavatten och avfall AB(kommunalt bolag)..............................................................................26
OrsabostäderAB och OrsaLokaler AB (kommunalabolag)..........................................................27
Budget 2022och plan 2023–2025....................................................................................................28
Sammanfattningav kommunensekonomichef...........................................................................28
Ramar2022.....................................................................................................................................30

3 av 41

73 Kommunplan 2022 - OK KS 2021/00155-6 Kommunplan 2022 : Kommunplan 2022 (slutlig version 2021-11-01)

Budget 2022och plan 2023– 2025...................................................................................................31
Investeringarinför 2022och plan 2023–2025...................................................................................33
Solidiet kommun och koncern.........................................................................................................34
Bilaga1. Beslutsunderlag– förklaring..............................................................................................35
Bilaga 2. Beslutsunderlag- Förslagförändringbudget 2022 vsbudget 2021....................................36
Bilaga 2.1Beslutsunderlag- Driftbudget .........................................................................................39

4 av 41

73 Kommunplan 2022 - OK KS 2021/00155-6 Kommunplan 2022 : Kommunplan 2022 (slutlig version 2021-11-01)

Inledning
Detta är Orsakommunskommunplanoch budget för 2022.Kommunplanenär ett politiskt beslutat
dokument som angermål, uppdrag,ekonomiskaramar och grunduppdragför kommunens
verksamheter.Kommunplanenbygger på vår vision,Orsa2050,och våramål har direkt koppling till
visionen. Kommunensstyrmodell angerhur verksamheternaarbetar med innehållet i
kommunplanen.Styrmodellenfinns att hitta på kommunensintranät och på orsa.se.

Kommunstyrelsensordförande
Majoritetspartiernai Orsa;Kristdemokraterna,Miljöpartiet och Centerpartietlägger fram en stark
och offensivkommunplanoch budget för 2022.Genomett långsiktigt arbete har kommunenbyggt
upp en stark ekonomi, och det tillsammansmed statliga bidragsökningarhar gjort det möjligt att
samlai ladorna för att möta kommandeinvesteringsbehov.
Kommunplanenpräglasav vårt fokuspå tre områden;skola,äldreomsorgoch näringslivsfrågor.
Utgångspunktenär visionOrsa2050.Målen är tydliga. Invånarnaskakänna att de har möjlighet till
påverkanoch inflytande, varanöjda med vår serviceoch att leva och bo i vår kommun.
Skolanfokuserarsjälvklartpå kunskapsmålenoch en ökad studiero. Vi tillför totalt 2,7mkr till
förskolanoch öppnar en avdelningför att undvikaöverinskrivningaroch därutöver förstärker vi med
två tjänster med inriktning på de yngstabarnen.
Inom äldreomsorgengör vi en rejäl satsningför att äldre ska få ökad tid för omsorg,minskade
besvärav ensamhet,bättre kontinuitet och ökat inflytande. För detta ökar vi grundbemanningeni
särskiltboendeoch hemtjänst samt ökar rehabiliteringsinsatsernamed totalt 3,6mkr på årsbas.
Tillsammansmed bygget av ett nytt särskiltboendeär det här en rejäl satsningpå våraäldre
invånare.
Företagsklimatetska förbättras ytterligare med målet att varabland de 50 bästai Sverigeinom två
år. Arbetet med främjandemyndighetsutövningoch ökat bostadsbyggandestärksgenom att
tillföra 0,9 mkr till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
I det fördjupandesamarbetetmellan
Orsaoch Mora är vi överensom att öka bemanningeninom planområdet. Attraktivare centrum och
satsningpå föreningslivoch anläggningartillförs 0,8 mkr. Hela vårt arbete skaleda till att vi når
målet att stegvisbli 7000invånarei kommunen och till och med oktober 2021ser vi en stark
befolkningstillväxt.
Vi satsar1,4 mkr på att genomföraen sänkningav skatten med sikte att ha lägst skattesatsav
kommunernai Ovansiljan.10 öre skattesänkningär en liten men en nog så viktig signalom att även
en liten landsbygdskommunkan jobbamed succesivtsänkt skattetryck. Sänkningenkan ocksåses
som en kompensationför nödvändighöjning av VA/avfalls-taxa.
Det finns en stor osäkerhetkring höstensstatsbudget.I mångasammanhanglyfts behovetav mer
långsiktigaplaneringsförutsättningarför kommunernai form av generellastatsbidragi stället för
riktade tillfälliga bidrag, men det verkarinte gå i den riktningen. Den förstärkningav anslagettill
kommunstyrelsensförfogandesom finns i budgeten är en buffert och marginal med den osäkerhet
som råder men samtidigt ocksåen möjlighet till fler satsningari framtiden.
Mikael Thalin(C),kommunstyrelsensordförande
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VisionOrsa2050
I Orsaskaparvi med människor,inte för.
I Orsafår du vara den du är och bli dendu vill.
I Orsahar alla människorplats att växa.Personligutveckling och ny kunskaphar en givenplats i vårt
samhälledär vi tillsammanshjälps åt att byggabildning. Här tar vi till ossutbildningar från hela
världenoch här finns skolanmitt i byn. Här finns barns och ungasperspektivmed i allt vi gör. I Orsa
skaparvi mötesplatserdär vi utvecklarinnovationeroch tar idéer till handling. Vi tar varapå de
kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans.Här är vi nyfikna, har glimten i ögat och har modet att testa
nya vägar.Här skaparvi vår framtid.
Vi agerari en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklasmed vår omvärld och tar
in de regionalaoch globalaperspektiven.Vårnärhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa
platsernaför samarbetensom skaparvärde.Här är alla viktiga i arbetet med att skapaett hållbart
samhälledär vi vill leva, gammalsom ung. I Orsafinns gemenskap,mod och skaparkraft.

I Orsafinnslivskvalitet.
Att bo i Orsaär att leva.
I Orsaär naturen alltid tillgänglig och synlig.Här finns ett unikt centrum för upplevelserutomhus
och här finns den orörda vildmarkenoch tystnaden.Orsaär en plats som vi är stolta över. Vi tar hand
om varandra,vår miljö och vår natur och här behöveringen varaensam.Vi har ett liv i balansoch det
är tryggt att leva just här.
Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskildkänslaoch anda.
Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbaraboendensom stickerut. Orsaär en
mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevararoch skaparnytt med
stolthet och glädje.I Orsahar vi tid ochkraft att leva.

I Orsagör vi sakermöjliga.
I Orsamöterdu det enkla.
I Orsafinns en naturlig närhet och ständigasamtalmellan invånare,besökare,föreningaroch
företagare.Här finns en välkomnandeöppenhet som lägger grundenför allt vi gör. Vi kommunicerar
i alla riktningar och här finns Sverigesbästainvånardialog.
I Orsagör vi sakertillsammansoch på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa,mötas, förnya och
förvalta. Genomvår öppenhetär vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävarefter bra lösningar
för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer.
Vi och vår skog och mark, vårabyar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns företagare
och entreprenörersom erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt. Här möter digitala
lösningarbåde unika affärer och personligservice,vilket för mångaär ett resmåli sig. Här är det helt
enkelt lätt att upplevakvalitet. I Orsagör vi det möjligt.
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Kommunensorganisation– rollerochansvar

Kommunkoncernenär det samladebegreppet för hela kommunensverksamheter.Här ingår såväl
den politiska organisationen,tjänstemannaorganisationensamt helägdabolag. Kommunens
uppgifter och befogenheterreglerasytterst av regeringsformenoch kommunallagen.
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Mål - Orsakommunår 2022–2023
VisionOrsa2050
Övergripandemål
Verksamhetsmål
Utfall
2019

Mål

2020

2021

2022

2023

Enhet Ansvar

I Orsaskaparvi med människor,inte för
Invånarnaska varanöjda med inflytandet i kommunen.

43

43

45

47

49

index

Barn och unga skaha vetskapom sinamöjligheter att påverkai samhället. ResultatLUPP-enkät
Elevernasupplevdastudiero skaöka till 100 % med fokuspå likvärdighet mellan
skolorna/förskolorna
Andeleneleversom uppnått kunskapskraveni matematik i årskurs6 skaöka till 100 % med fokus
på likvärdighet mellan skolorna/förskolorna
Andeleneleversom uppnått kunskapskraveni matematik i årskurs9 skaöka till 100 % med fokus
på likvärdighet mellan skolorna/förskolorna
Andeleneleversom uppnått kunskapskraveni svenskaårskurs6 skaöka till 100 % med fokuspå
likvärdighet mellan skolorna/förskolorna
Andeleneleversom uppnått kunskapskraveni svenskai årskurs9 skaöka till 100 % med fokuspå
likvärdighet mellan skolorna/förskolorna

24

23

40

33

37

%

SU/KS

%

LÄ/KS

%

LÄ/KS

%

LÄ/KS

%

LÄ/KS

%

LÄ/KS

67

73

100

100

100

91,4

81,9

100

100

100

91,4

88,3

100

100

100

~100

85,2

100

100

100

96,8

95,7

100

100

100

SU/KS

Resultat vid avsluti kommunensarbetsmarknadsverksamhet,
deltagaresom börjat arbeta

33

30

30

35

35

%

SA/KS

Resultat vid avsluti kommunensarbetsmarknadsverksamhet,
deltagaresom börjat studera

3

12

10

10

10

%

SA/KS
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I Orsafinnslivskvalitet
Antal invånareskaöka till 7000
Invånarnaska varanöjda med att leva och bo i vår kommun. SCBNöjd Regionindex– helhet

Brukarbedömningsärskiltboendeäldreomsorg– möjlighet att framföra synpunktereller
klagomål,andel(%) – grönt inom en treårsperiod
Brukarbedömningsärskiltboendeäldreomsorg– möjlighet påverkatider, andel(%) –
grönt inom en treårsperiod
Brukarbedömningsärskiltboendeäldreomsorg– tillräckligt med tid, andel(%) – grönt
inom en treårsperiod
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6911

6898

6940

6960

6980

antal

SU/KS

61

66

63

67

68

index

SU/KS

gult

gult

grönt

ja/nej OM/KS

gult

gult

grönt

Ja/nej OM/KS

gult

gult

grönt

Ja/nej OM/KS

34 %
31% (rött
(rött)
61 %
48 %
(gult)
(rött
76%
68 %
(gult)
(rött)
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Utfall

Mål
2021

2022

2023

Enhet Ansvar

2019

2020

54

54

56

58

59

64

70
>8v

75
>8

80
>8v

83

> 75

> 50

> 50

72

72

%

MN

2

4

antal

MN

1,5

1,5

1,5

%

SU/KS

%

SU/KS

2

2

%

SU/KS

I Orsagör vi sakermöjliga
Invånarnaska varanöjda med vår kommuns verksamheter
Stadsnätsutbyggnad– antal av alla hushålloch företag somhar anslutit sig
Genomsnittstidenför beslut om bygglov från kompletta handlingarska varahögst 8 veckor
Senast2022skaett nytt verksamhetssystem,med inbyggdae-tjänster varaimplementerat
Orsaär topp 50 i svensktnäringslivsranking av företagsklimat
Senastår 2022skaNKI enligt insiktsmätning för miljö- ochhälsoskyddoch livsmedel
varaminst 72
Senastår 2022skavi ha hållbarahandläggningsprocesser
och öka effektiviteten genom att
minst 4 digitaliseradeprocesserhar införts
År 2022skaNKI enligt insiktsmätningenligga på 68

80
72

74

68

Kommunensresultat skaunder periodeni genomsnittuppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna.
Soliditeten inklusivesamtligapensionsåtagandeni koncernenskalluppgå till minst 20 % år 2025
(planperiodensslut)

16,8

Max 2 % avvikelsemellan prognos vid delårsbokslutoch utfall vid årsbokslut

Politiskanämnder
KS = Kommunstyrelsen
MN = Miljönämnden
BN = Byggnadsnämnden
Utskott
SU = Utskott för strategi (serviceoch utveckling, ekonomi,personal,kommunikation,beredskapoch säkerhet)
LÄ = Utskott för lärande
SA = Utskott för samhälle
OM = Utskott för omsorg
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2

SU/KS

%
SA/KS
vecka
BN
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68

BN

21,4
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Nyckeltal
Nettokostnadsavvikelseförskolainklusiveöppen förskola(miljoner kronor)

2016
4

2017
3

2018
3

2019
3

2020
1

Nettokostnadsavvikelsefritidshem (miljoner kronor)

4

2

2

2

2

NettokostnadsavvikelsegrundskolaF-9 (miljoner kronor)

9

12

8

10

12

Nettokostnadsavvikelsegymnasieskola(miljoner kronor)

2

1

-1

0

-3

Nettokostnadsavvikelseindivid- och familjeomsorg(miljoner kronor)

5

8

3

3

0

Nettokostnadsavvikelseäldreomsorg(miljoner kronor)

-10

-12

-11

-8

-6

Eleveri åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,hemkommun

84.4

87.7

73.4

83.1

85,7

Brukarbedömningsärskiltboendeäldreomsorg- helhetssyn

86

85

83

80

89

Brukarbedömninghemtjänst äldreomsorg- helhetssyn,andel

98

86

93

92

94

Antal årsarbetare

543

533

529

516

504

Sjukskrivningstal

5,9

6,7

6,7

6,3

8,2

Guidetill tabelleri Kolada
I vissatabeller och diagramanvändsfärgernarött, gult och grönt för att visahur ett resultat ligger till jämfört med andra.För
varjenyckeltal rangordnasalla kommuner/regionerefter sinaresultat, och de bästaresultaten får grön färg, de sämstafår röd
färg och de i mitten får gul färg. Saknasdata på något nyckeltal visasdet med grå färg.
Tänkpå att färgsättningenvisarom resultatet är bra eller dåligt i jämförelsemed andra.Den talar inte om ifall resultatet är bra
eller dåligt. Kommunen/Regionenkan ha dåligaresultat jämfört med andra,vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen
är bra (och vice versa).
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Uppdrag2022
Utöver de beskrivnamålen har nämndernaoch utskotten fått ett antal uppdrag från den politiska
majoriteten.

Uppdrag

Ansvar

Utreda möjligheten att öppna ett högskolecentrumi Orsa

Gymnasienämnden

Fortsätta arbetet med Främjandemyndighetsutövning,det
ska varalätt att göra rätt

Miljö- ochbyggnadsnämnden
samt utskottet för 0msorg
(alkoholtillsyn)
Samtliganämnder och utskott

Digitalisering;utvecklaoch förbättra digitala tjänster som
underlättar för kommuninvånarna
Exploateringav Löva Strand

Utskottet för strategi, utskottet för
samhälle

Arbeta för att öka integration

Utskottet för samhälle

Investeringarför ett grönareoch attraktivare centrum

Utskottet för samhälle
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Verksamheterna
Kommunstyrelsen
Ordförande:MikaelThalin(C)
1:e viceordförande:SusannLindblad(C),2:e viceordförande:MagnusBjurman(S)
Förvaltningschef:
MarieEhlin,kommunchef

Grunduppdrag
Kommunstyrelsenhar helhetsansvarför kommunensverksamheter,utveckling och ekonomiska
ställning.Kommunstyrelsenskaleda och samordnaförvaltningenav kommunensärendenoch ha
uppsikt över övriga nämndersoch gemensammanämndersverksamhet.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Kommunenhar en god ekonomi och planerar för en förändraddemografimed en större andeläldre.
Kostnadernaför äldreomsorgenkommer att öka. Heltidsresaninnebär en omställning som skaleda
till ökad kvalitet för både omsorgstagareoch medarbetare
Inom skolanfokuserardet systematiskakvalitetsarbetet på ökad studiero och ökaderesultat i
matematik och svenska/svenska
som andraspråk.Ökadlikvärdighet mellan skolornaär prioriterat.
Investeringarplanerasårsvisför att förbättra skollokalernaoch en ny förskolai Trimarvetberäknas
varainflyttningsklar i januari2023.
Gymnasienämndenhar fått i uppdragatt seöver möjligheten att öppna ett högskolecentrumi Orsa
för att bidra till att kommuninvånarekan bo kvar i kommunenoch samtidigt studerapå distans.Ett
högskolecentrumkan skapaförutsättningar för detta genom distansarbetsplatser,utbyte mellan
studenter, tekniskutrustning och support,lokaler för gruppträffar och seminariersamt
möjligheteter att skrivatentamen.
Inom omsorgenfokuserardet systematiskakvalitetsarbetetpå bemötande.Omsorgenfortsätter
förstärkasmed statsbidragsom bland annat bidrar till att omsorgspersonalkan examinerassom
undersköterskor.Under 2022ställs omsorgenom till heltid somnorm och förberedelserinför
äldreboendetSlipstenenfortgår.
Kommunenhar ett gott näringslivsklimatoch det finns planer på expansionbland annat i Grönklitt.
Det finns ett stort behov av nya detaljplaneroch planresursermåste tillförsäkrasför att möta
näringslivetsbehov.
Arbetet fortgår enligt handlingsplantill Näringslivsstrateginoch en mängd aktiviteter genomförs
inom kommunensverksamheterför att främja näringslivsutvecklingen.Kompetensförsörjningoch
bostadsutvecklingär prioriterade områdenoch bland annat pågår ett övergripande
varumärkesarbete,samverkanskolaoch näringslivsamt exploateringav Löva Strand.Ett grönare
och attraktivare centrum genomförsocksåmed fokuspå Slipstenstorget.Främjande
myndighetsutövningär fortsatt prioriterat.
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Arbetet enligt beslutad vatten- och avloppsplanfortskrider och innebärbland annat utbyggnad av
överföringsledningtill Grönklitt, allmänutbyggnad till Löva Strand,Stenbergoch Oljonsbynsamt
skydd för större enskildavattentäkter.
Kommunstyrelsenhar beslutat om en årlig investeringav solcellsanläggningpå kommunkoncernens
fastigheter.OrsaLokaler AB (OLAB)har redovisaten plan för detta.
2020utreddesNodavasverksamhetmed syftet att ge förslag till idéer och lösningarför att stärka
utveckling och kvalitet. Utredningenutmynnadei tio rekommendationer.Under hösten 2021kan
ett uppdragom fortsatt hantering av rekommendationernaformulerasav ägarkommunerna,
förslagenkan resulterai förändradeägardirektiv.
Från och med 1 januari2023blir det en gemensammiljö- och byggnadsnämndoch de båda
byggnadsnämndernai Mora och Orsasamt den gemensammamiljönämndenupphör. Förberedelser
för dennaförändringpågårunder 2022.
I Orsaskaparvi med människor,inte för. Det är av stor vikt att allt vårt arbete utförs med
utgångspunktfrån vårakommuninvånare.Att kommunensinvånardialogerutvecklasoch
systematiserasär en viktig del för att skapadelaktighet bland kommuninvånarna.
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Utskottet för strategi
Ordförande:MikaelThalin(C)
1:e viceordförande:SusanneLindblad(C),2:e viceordförande:MagnusBjurman(S)
Verksamhetsansvarig:
HenrikGöthberg,chef Serviceochutveckling

Grunduppdrag
Utskottet har i uppgift att beredastrategiskafrågor och ärendensom inte beredsav andrautskott
inför kommunstyrelsen.I kommunenfinns enheter som utifrån sinaolika perspektivarbetar för
effektiv och tydlig ledning och styrning av kommunensverksamheter.Det är kommunikationsenheten,personalenheten,ekonomienheten,serviceoch utveckling samt beredskapoch säkerhet.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Kommunenhar en god ekonomi och planerar för en förändraddemografimed större andeläldre.En
långsiktig planeringgörsbåde avseendeinvesteringaroch driftkostnader för att möta framtidens
behov.Nytt mål är att soliditeten för kommunkoncerneninte skaunderstiga20%.
Invånardialogoch delaktighet
I linje med VisionOrsa2050fortsätter arbetet med att utvecklaoch sätta formen för att skapa
Sverigesbästainvånardialoger.Likasåfortsätter arbetet med visionspengendär den som har förslag
på hur Orsakan utvecklasoch bli bättre kan sökapengar från kommunen för sitt projekt.
Kommunikationsenhetenförstärksför att ännu bättre kunna stötta dessaprojekt koppladetill
VisionOrsa2050.
Etableringenav kontaktcenter är i sitt startskedeoch kommer att underlätta kommuninvånarnas
kontakt medkommunen.Under året kommer ocksåmedborgarundersökningsamt servicemätning
att genomförasför att få kommuninvånarnassynpunkterpå kommunensverksamheter.
Arbetet med att förbättra barn och ungaslivsvillkor och inflytande pågår.En reviderad
länsövergripandeungdomsstrategiDalarna– Sverigesbästaungdomsregion, kommer att ligga till
grund för arbetet. Under året analyserasresultatet från ungdomsenkätenLUPPsom genomförs
bland unga13-19år under hösten 2021;en undersökningför kommuner och regioner som vill ta reda
på hur ungaslevnadsvillkorserut lokalt, vad som är viktigt för dem och hur de serpå framtiden.
Stöd i arbetet med ungdomsperspektivoch barnrättsfrågorges till kommunensolika
verksamhetsområdengenom kommunensungdomsstrateg.
Digitaliseringsarbetetfortsätter och fler e-tjänster och digitala lösningarsom underlättar för
kommuninvånarnatas fram. För att kunna arbeta mer strategiskt med digitaliseringsfrågortas en
digitaliseringsstrategimed tillhörande riktlinjer fram.
Eftersom 2022är valårinvolverasflera medarbetare,främst från enhetenGemensamtstöd, med att
förberedaoch administreravalet.
En effektiv organisationmed god arbetsmiljö
Flera större systemstödkommer att upphandlasoch implementerasunder året, bland annat nytt
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ärendehanteringssystem,
ledningssystemoch ett digitalt informationssystemför
arbetsmiljöarbetet.Under året startar ocksåen visselblåsarfunktionvia ett externt företag.
Projektet Min digitala arbetsplatsinledsunder 2022 tillsammansmed Mora och Älvdalens
kommuner. Syftet är att skapaett nytt intranät och en effektiv och relevant digital arbetsplatsför
kommunernasmedarbetare.
Samtliga tillsvidareanställningarinom Kommunalsverksamhetsområdeför medarbetareinom
omsorgenoch kostenhetenomreglerastill heltid från och med 28 mars 2022. Att följa upp såatt
ökadeinsatserleder till ökad kvalitet för såvälomsorgstagaresom medarbetareär prioriterat.
Inom personalområdetfortsätter förhållningssättetMedarbetarskapsom implementerasgenom
dialog med kommunenschefer,medarbetarundersökningoch genom att införa ”Årets
medarbetare”alternativt ”Halvåretsmedarbetare”.
En revideradkompetensförsörjningsstrategitas fram under året alternativt en handlingsplanför
kompetensförsörjning.KLOK– KommunalLedarskapsutbildningi OrsaKommun genomförsunder
året.
Beredskapoch säkerhet
Arbetet fortsätter med de åtgärder som identifierats och prioriterats i kommunensrisk- och
sårbarhetsanalysför att höja kommunensberedskapsförmåga,till exempelvid höga vattenflöden.
För att stärkaskyddet för Sverigessäkerhetföreslårregeringenändringari säkerhetsskyddslagen.
Lagändringarföreslåsträda i kraft den1 december2021och kommer att innebäraanpassningarav
kommunenssäkerhetsskyddsorganisations
uppbyggnaddå kraven skärps.
Miljö och hållbarhet
Arbetet enligt beslutad vatten- och avloppsplanfortskrider. 2022planeraskommunfullmäktige ta
beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifterför att skyddastörre enskildavattentäkter. Planeninnebär
ocksåatt planeringskagörasför: överföringsledningtill Grönklitt i samarbetemed
GrönklittsgruppenAB, fortsatt allmän VA-utbyggnadav Löva Strand enligt gällandedetaljplan
2021–2025,förberedelserför utbyggnad av allmän VA-anläggningi Stenberg2024och utbyggnad
av allmän avloppsanläggningi Oljonsbyn2030(allmän vattenförsörjningskautredas).
Fler projekteringar,byggnationeroch renoveringarav kök ska göras.(Lillåhemskök, Trimsarvet,
Slipstenenoch skolmatsalsmiljöer).Utvecklingenoch förbättringen av köken i kommunensolika
verksamheterkommer att bidra till bättre mat lagad från grunden för eleveroch boende,och på sikt
ocksåbättre möjligheter till att användafler lokala råvaror.
Alla kommunensverksamheterbidrar till arbetet med hållbarhetsperspektivenoch Agenda2030–
17mål för hållbar utveckling.Under 2021påbörjadesen kartläggning av kommunens
hållbarhetsarbetemed syfte att skapasamsynkring det arbete som redan görs, och för att kunna
intensifiera och utvecklaarbetet där det behövs.Detta arbete fortsätter under 2022.
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Utskottet för lärande
Ordförande:SusannLindblad(C)
Viceordförande:GunillaElings-Friberg(S)
Verksamhetsansvarig:
ChristineAlexandersson,
skolchef

Grunduppdrag
VerksamhetsområdeLärandehar i uppdragatt skapaett gott lärandei en trygg miljö där alla elever
skalyckas.Verksamhetsområdetomfattar grundskola,fritidshem, förskolaoch musikskola.De tre
första områdenareglerasav statlig styrning i form av skollagoch läroplanerför de olika
skolformerna.Tillsynsmyndighetför verksamhetenär den statliga myndigheten Skolinspektionen.
Kommunenhar fyra grundskolor,tre f-6 skolor och en 7–9skola.Kommunenhar ocksåsexförskolor
varaven är tillfällig. Det finns två friståendeförskolor,där kommunenhar tillsynsansvar,samt en
friståendeskola(f-6).

Planeringsförutsättningar
ochförutsättningar2022
Fokusdet kommandeåret är skapaökad likvärdighet mellan kommunensskolor och förskolor. Alla
eleveroavsett skolaskaha en bra skolgångoch möjligheter att lyckas. Arbetet i ledningsgruppen
för lärandekommer att präglasav arbete för att öka likvärdighetenoch aktiviteter kopplat till detta
mål.
Orsasskolor och förskolorär i behovav renoveringaroch anpassningarför att kunna erbjudaelever
och personalen god pedagogiskmiljö. En prioriteringslista för investeringaroch anpassningarav
lokaler har inletts. Först på tur står lokaler för hemkunskapoch slöjd på Orsaskolan,nytt kök/matsal
på Digerbergetsskolasamt nya toaletter på Kyrkbynsskola.En ny förskolabyggsi Trimsarvetoch
beräknasvaraklar i början av 2023.
GenomSkolverketsriktade insatserför skolansdigitaliseringstöttas Orsasrektorer i
digitaliseringsarbetet.Det handlar exempelvisom stöd till skolverksamheteratt möta läroplanens
skrivningargällandedigital kompetenssamt stöd för att kunna genomföranationellaprov digitalt.
Under året får Orsaseleveroch lärarei årskurs4–6 och årskurs8 varamed i projektet Ung
förändringskraftsom genomförsav 2047ScienceCenteri samarbetemed HögskolanDalarnaoch
RegionDalarna.Projektet handlar om förnybar energi och barn och ungasroll i omställningsarbetet
till ett klimatneutralt samhälle.
Skolornahar tagit del av det underlagsomUnga kommunutvecklarehar tagit fram. Detta resulterar
exempelvisi att ledningsgruppenplaneraren långsiktig och djupgåendeinsatsmed fokuspå
diskrimineringsgrunderna.
Elevhälsangenomgårtillsammansmed rektorerna en utbildning hos specialpedagogiska
skolmyndigheten”Att höja skolanselevhälsokompetens– ett processarbeteför likvärdig
utbildning”.
Nya kursplanergällandegrundskolanträder i kraft hösten 2022. Ämnetssyfte och centralainnehåll
har fått ett tydligare fokusi undervisningenoch kunskapskravenskabli ett bättre stöd när lärarna
skriveromdömenoch sätter betyg. Det förväntasleda till högre kvalitet och likvärdighet i
undervisningenoch till att elevernafår mer tillförlitliga och rättvisandebetyg. Arbetet med
implementering av de nya kursplanernainledshösten 2021.
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Utskottet för omsorg
Ordförande:HåkanYngström(C)
Viceordförande.Hans-GöranOlsson(S)
Verksamhetsansvarig:
JesperKarlsson,omsorgschef

Grunduppdrag
VerksamhetsområdeOmsorgansvararför och genomför delar av det som brukar beskrivassom det
socialaskyddsnätet.Här ges vård, stöd och omsorg till äldre eller de som har någon form av
funktionsvariation.
Insatsernaskautformas såatt de stärker den enskildesmöjligheter att leva ett tryggt och
självständigtliv. Stöd och hjälp till barn, ungdomar, familjer och vuxnakan ävenerhållasvia individoch familjeomsorgen.
Verksamhetenär lagstyrd, det stöd och den omsorgsom geshar den enskilderätt till efter att ett
myndighetsbeslutfattats i enlighetmed den lagstiftningen – huvudsakligensocialtjänstlagen(SoL),
lagen om stöd och servicetill vissafunktionshindrade(LSS)och hälso- och sjukvårdslagen(HSL).

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Även2022kommer sannolikt till stor del präglasav covid-19.De långsiktigaeffekterna av pandemin
är svåraatt förutse.
Under innevarandeår har olika varianterav riktade stöd direkt till äldreomsorgenökat markant. Den
trenden serinte ut att avta under 2022.Regeringenhar aviseratatt stödenkommer fortsätta och i
vissmån till och med utökas.
Det kan varaen utmaning när stora statsbidragaviserasoch att på ganskakort tid omsätta dessatill
meningsfull verksamhetsom gör skillnadför kommuninvånarna.Att stärkapersonalenskompetens
är en viktig insatssom möjliggjorts delvispå grund av de ökade statsbidragen.Under 2022är
förhoppningenatt närmare 40 medarbetareskakunna ta examensom undersköterska.Därtill är
planen att kunna starta ännu en kull (den tredje) i sammakoncept vilket i princip innebär att nästan
alla tidigare outbildademedarbetareerbjudits möjligheten att varamed i detta kunskapslyft.
Det systematiskakvalitetsarbetetär fortsatt i fokus. Det är, som konstateratstidigare, viktigt att
varakonsekventoch uthållig då man vill åstadkommagenomgripandeoch beständigförändring.
Det föreslagnaextra fokuset för 2022inom det systematiskakvalitetsarbetet är bemötande.
Under 2022kommer det ocksåatt genomförasen förhållandevisstor förändringav hur
verksamhetenär uppbyggd.Från och med slutet av marskommer verksamhetengå från dagens
deltidsorganisationtill att fullt ut betrakta heltid som norm för den som arbetar inom omsorgen.
Slutligenkommer ett av kommunensstörsta projekt på länge,bygget av äldreboendetSlipstenen,
fortsätta. Slipstenenskapreliminärt stå klart för inflyttning under första kvartalet 2024,men arbetet
med att nå dit kommer naturligtvis märkaspå många sätt ävenunder 2022.
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Utskottet för Samhälle
Ordförande.:MikaelThalin(C)
Viceordförande.:MagnusBjurman(S)
Verksamhetsansvarig:
BirgittaBogren,samhällschef

Grunduppdrag
VerksamhetsområdetSamhällearbetar med frågor som samhällsutvecklingoch omfattar enheterna
Kultur och Fritid, Arbetsmarknadoch Integration, Infrastruktur och Näringsliv.
Lagar som styr verksamhetsområdetär bland annat plan- och bygglagen,väglagensamt
bibliotekslagen.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Arbetet fortgår enligt handlingsplantill Näringslivsstrateginoch en mängd aktiviteter genomförs
inom kommunensverksamheterför att främja näringslivsutvecklingen.Kompetensförsörjningoch
bostadsutvecklingär prioriterade områdenoch bland annat pågår ett övergripande
varumärkesarbete,samverkanskolaoch näringslivsamt kommunikation kring exploateringenav
Löva Strand.
Infrastrukturenhetenarbetar med bostadsförsörjningoch under året är fokuspå exploateringenvid
Löva Strand och försäljningav befintliga tomter. Andrastora projekt under året är nya E45 Vattnäs–
Trunna,vägutredningi samverkanmed Besparingsskogenför att säkerställaskötseloch underhåll,
upphandlingför upprustningav Sandhedsbron.Stadsnätetföljer utbyggnadsplanenoch stärker
kommunikation och samarbetenför en ökad anslutningsgrad.Ett grönareoch attraktivare centrum
planerasoch genomförsmed fokuspå Slipstenstorget.
Utskottet för Samhälletar beslut om hur de statliga projektpengar(Buchtmedel)som beviljats ska
användas.Medlen är villkoradetill specifikaaktiviteter och de skaanvändastill att utvecklaOrsas
företagsklimat.En ny Serviceplanskaupprättasi samverkanmed RegionDalarnaoch Tillväxtverket.
Biblioteket arbetar framför allt med läsfrämjandeoch för att öka den digitala tillgängligheten för
besökarna.
Friluftslivet i kommunenutvecklasi form av exempelvisleder, slogbodaroch skidspår.Under 2022
skaen förstudie om utvecklingsmöjligheterför Tallhedsflygfält arbetasfram.
Ungdomenshus arbetar med barn mellan10 och12 år, samt ungdomar från13 till 18 år. De senaste
åren har antalet ungdomarökat dramatiskt. Ävenhär behövsökad samverkanmed föreningaroch
andra verksamheterför att erbjuda tillräckligt bred fritidsverksamhet.
Arbetsmarknadoch Integration fortsätter utvecklaprocessenATA(Alla till Arbete),
Digitaliseringsprojekt,samordnabåde det interna och externaarbetet ÖkadIntegration och
Tröskeln.
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Byggnadsnämnden
Ordförande:AndersBorg (C)
Viceordförande:PiaStröm(S)
Förvaltningschef:
LenaBergman,Miljö- ochbyggnadsförvaltningen

Grunduppdrag
Byggnadsnämndenhar ansvaretför och kommunensuppgifter inom byggnadsväsendetoch
byggnadsverksamhetenenligt plan och bygglagen(PBL).Undantagetär översiktsplaner,
detaljplaneroch områdesbestämmelservilket är kommunstyrelsensansvar.
Nämndenansvararocksåför bostadsanpassningsbidrag,
mät- ochkartfrågor samt Geografiska
informationssystem(GIS),och adressfrågor.
Nämndenska följa utvecklingeninom kommunenur byggnadssynpunktsamt ta de initiativ som
behövsi frågor om byggandeoch fastighetsbildningoch verkaför en god byggnadskultursamt en
god estetiskt tilltalande stads-och landskapsmiljö.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Arbetet med att forma en gemensamförvaltning inledsunder hösten och kommer att pågåhela
nästa år. Detta samtidigt som förvaltningenarbetar vidaremed digitaliseringsfrågornavilket är ett
prioriterat område.Under året pågårinförande av TopoDirekt som är en uppgraderingav
kartsystemoch kartbutiken. Införande av ett nytt ärendehanteringssystemByggRpågår vilket ger
förutsättningarnaför en fullt ut papperslöshandläggningnär alla e-tjänster och ett digitalt arkiv är
på plats. ByggRplanerasatt driftsättas under februari 2022.
Ny lagstiftning träder i kraft den1 januari2022då alla detaljplanerskaupprättas, tillgängliggöras
och behandlasdigitalt. Föratt göra detta möjligt anslutersig kommunen via avtal till den Nationella
geodataplattformendär Lantmäteriet är datavärd.
Allt detta förändringsarbetemed processkartläggningaroch framtagandeav nya arbetsrutiner
kommer att kräva tid, resurseroch kompetensutvecklingi stort. Arbetet skadessutomskeparallellt
med övriga projekt i kommunen såsomKontaktcenter, vilket kan påverkaförvaltningenseffektivitet
och service.
Efter ett genomförandeär dock målet att förvaltningenska varaen bättre och effektivare
arbetsplatsdär servicentill vårakommuninvånareär avsevärthögre.
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Mora OrsaMiljönämnd
Ordförande:Per-ErikWiik(C),Orsakommun
Viceordförande:ArneGrahn(M), Mora kommun
Förvaltningschef:
LenaBergman,Miljö- ochbyggnadsförvaltningen

Grunduppdrag
Miljönämndensuppdrag syftar till att skyddamänniskorshälsa,säkerställagod livsmedelshygien,
bevaraden biologiskamångfalden,främja hushållningav naturresurseroch förhindra utsläpp som
förorenarluft, mark eller vatten. Uppdragetär lagstyrt och utförs enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen,tobakslagenoch strålskyddslagen.Genomtillsyn, kontroll, information
och vägledningskamiljönämndense till att företag, privatpersoneroch offentliga verksamheter
följer lagstiftningen.
Miljönämndenär huvudmanför kalkningsverksamheten,vilket innebär ansvarför planering,
genomförandeoch kontroll avkalkningsåtgärdernasamt för effektuppföljning och rapportering till
Länsstyrelsen.
I nämndensuppdragingår förvaltning och tillsyn av kommunalaoch statliga naturreservatsamt att
bevakanaturvårdsfrågori samhällsplaneringen,
hantera strandskyddsdispenser
och att samordna
det lokala naturvårdsarbetet(LONA).Miljönämndensuppdragär även att tillhandahållaenergi- och
klimatrådgivning till Mora, Orsaoch Älvdalenskommuner.Rådgivningenär en kostnadsfrioch
kommersiellt oberoendetjänst som riktar sig till hushåll,företag, bostadsrättsföreningaroch
organisationer.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Miljönämndensverksamhetär lagstyrd och nya lagar och förändringarinom befintliga
lagstiftningsområdenpåverkartillsyns- och kontrollverksamhetframöver.Den nya
kontrollförordningeninom livsmedelsområdetsom nu gäller innebärbland annat att en ny taxa för
offentlig kontroll av livsmedelmåste tas fram.
Arbetet med att forma en gemensamförvaltning inledsunder hösten 2021och kommer att pågå
hela nästaår. Detta samtidigt som förvaltningenarbetar vidaremed digitaliseringsfrågornavilket är
ett prioriterat område. Allt detta förändringsarbetemed processkartläggningaroch framtagandeav
nya arbetsrutinerkommer att kräva tid, resurseroch kompetensutvecklingi stort. Arbetet ska
dessutomskeparallellt med övriga projekt i kommunensåsomKontaktcenter, vilket kan påverka
förvaltningenseffektivitet och service.
Efter ett genomförandeär dock målet att förvaltningenska varaen bättre och effektivare
arbetsplatsdär servicentill vårakommuninvånareär avsevärthögre.
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Gemensamgymnasienämnd
Ordförande:MariaEriksson(C),Älvdalenskommun
1:e viceordförande:JohanHed(C),Mora kommun,2:e viceordförande:Lim Eva-LenaSegerstedt(C)
Förvaltningschef:
LenaRowa,gymnasiechef

Grunduppdrag
Tre kommuner samverkari den gemensammagymnasienämnden– Mora, Orsaoch Älvdalen.Mora
är värdkommun.Syfte med samverkanär att optimera den ekonomiskaeffektiviteten, säkerställa
kompetensförsörjningenoch verkaför kvalitetsförbättringar.
Gymnasienämndenerbjuder tolv nationella program varavsexhögskoleförberedandeoch åtta
yrkesprogram.Mora gymnasiumerbjuderidrottsutbildningar inom ett flertal idrotter. Mora
gymnasiumhar ävenlärlingsutbildning,fyra introduktionsprogram,gymnasiesärskola,
grundläggandevuxenutbildning,gymnasialvuxenutbildning,yrkeshögskola,särvux,SFIoch hjälp till
distansstudierför eleversom läserpå högskolor via Mora högskolecentrum.Totalt har Mora
gymnasiumcirka1000 gymnasieleveroch cirka 500 eleverinom vuxenutbildningen.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Unga från Mora, Orsaoch Älvdalenhar fortfarande i hög utsträckningMora gymnasiumsom sitt
förstahandsvalnär det gäller gymnasiestudieroch idrottsutbildningarnaär fortsatt populäramed
sökandenfrån hela landet.
Elevantaletserut öka de kommandeåren, och med det ställskrav på utökade lokaler, likväl som det
är av stor vikt att befintliga lokaler renoverasoch anpassasför dagensoch framtidenspedagogik.
En statlig utredning gällandevuxenutbildningenhar gjorts där man trycker på stärkt kvalitet och
ökad likvärdighet. Kommunernabehöverta höjd för dennasatsningpå vuxenutbildningsom
kommer att märkasunder 2022.
Utbildningsdepartementetsutredning gällandeupplägget för idrottsutbildningarnaberäknasvara
klar under 2022;där utfallet av utredningenkan komma att påverkaom idrottsgymnasietblir kvar
på Mora gymnasiumeller inte. Under 2021har Mora gymnasiumbeviljats att få starta en
idrottsutbildning i skidskyttemed start hösten 2022.
En ökning av elever från grundskolansom har en relativt lång väg för att bli behöriga till ett
nationellt program kan ses.Det är därför av stor vikt att introduktionsprogrammen(IM) erbjuderett
relevant utbud och då framför allt inom yrkesprogrammen.
Att få en budget i balansför gymnasienämndenär ett prioriterat arbete och därför planeras
besparings-och effektivitetsåtgärder fortsatt det kommandeåret. Gymnasienämndenhar också
fått i uppdragatt utreda möjligheten att öppna ett högskolecentrumi Orsa.
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Gemensamnämnd för SocialMyndighetsutövning
Ordförande:AnetteEriksson(S),Älvdalenskommun
Verksamhetschef:
ElisabethLangran,Myndighetschef,norraDalarnasmyndighetsservice

Grunduppdrag
Tre kommuner samverkarkring den gemensammanämndenför SocialMyndighetsutövning- Mora,
Orsaoch Älvdalen.Mora är värdkommun.Nämndenansvararför myndighetsutövninggällande
äldreomsorg,funktionsvariationer,familjerätt och för systemadministratörer.
I verksamhetenför äldre och de med funktionsvariationerreglerasverksamhetenfrämst av
socialtjänstlagen(SoL)och lagen om stöd och servicetill vissafunktionshindrade(LSS).De personer
i Mora, Orsaoch Älvdalenskommuner som uppfattar sig ha ett behov av stöd har rätt att få sin
ansökanom bistånd/stödprövad.Prövningenskergenom en formaliseradprocess,där
myndighetsutövarenstår för bedömningenav hjälpbehovetsamt beslutar om lämplig insats,
alternativt helt eller delvisavslåransökan.Därefter är det respektivekommunssocialförvaltning
som ansvararför att verkställadet bistånd som har beviljats.
För familjerätten reglerasverksamhetenfrämst av föräldrabalken(FB)och socialtjänstlagen(SoL).
Familjerättenhandlar om frågor gällandevårdnad,boende och umgängesamt faderskapoch
adoption. Flertalet av dessafrågor beslutasav allmän domstol där familjerätten lämnat
yttranden/upplysningar/utredningaroch i vissafrågor kan nämndensjälvbestämma.En annanviktig
del av familjerättens verksamhetär en rådgivandeverksamhet;frivilliga samarbetssamtal.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Familjerätten hadeunder 2018och 2019en markant ökning av antal ärenden,med hög
arbetsbelastningsom följd. Detta resulteradei storabehov av extra personalresurser.
Ärendemängdenhar efter det mattats av, men utvecklingenföljs kontinuerligt upp.
Arbetsmetodenindividensbehov i centrum(IBIC)infördeshösten 2018och arbetet med att
implementeraoch synkroniseramed de tre samverkandekommunernahar kommit långt, men är
ännu inte klart och beräknasfortsätta in på 2022.
Verksamhetenhar som mål att komma i fasmed uppföljningar av insatsermed tillsvidarebeslut
enligt LSSoch SoLunder 2021.Arbetssättbehöverförankrasför att därefter hantera dessalöpande
och regelbundet.
Taligenkänninghar införts brett inom verksamhetenvilket gett vinsteri såvältidsresursersom fysisk
arbetsmiljö. Arbetet kring E-tjänst för förenkladbiståndsbedömningkommer att fortsätta så snart
möjlighet finns för integration till verksamhetssystemet.
Mångamindre kommuner uttrycker svårigheteri att uppnå och upprätthålla specialistkompetens
och personalresursinom flera av socialtjänstensolika delområden.Samtidigt ökar kravenpå
specialiseringoch mer evidensbaseradeoch systematiseradearbetssättvilket ytterligare förstärker
detta. Verksamhetenbör därför aktivt verkaför att utreda och utvärderamöjlighet till utökad
samverkan,främst inom MOA, men även vid behov med ytterligare kommuner.
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Gemensamservicenämndför Löneadministration
Ordförande:MikaelThalin(C),Orsakommun
Förvaltningschef:
LenaUllström,Lönechef

Grunduppdrag
Tre kommuner samverkarkring den gemensammaservicenämndenför Löneadministration- Mora,
Orsaoch Älvdalen.Älvdalenär värdkommun.
Nämndensverksamhetgenomförsav Norra DalarnasLöneserviceoch är en gemensamavdelning
för löneadministrationi Älvdalen,Orsaoch Mora kommuner.
Den gemensammaservicenämndenfullgör de samverkandekommunernasuppgifter inom
löneområdet.Nämndenskabedrivaen ekonomiskeffektiv verksamhetinom löneområdetenligt var
och en av kommunernasgällandeförfattningar och frivilliga åtagandensamt samnyttja och säkra
kompetensenoch kvaliteten inom nämndensverksamhetsområde.Ambitionsnivånska varasamma
lönesystemoch sammalönerutiner i alla anknutnakommuner.
Norra DalarnasLöneservicehanterar ävenlöner åt de kommunalabolagenMorastrand AB,Nodava
AB, OrsaLokaler AB,OrsabostäderAB,Norra DalarnasFastighetsAB och ägarbolagtill dessabolag
samt BrandkårenNorra Dalarna.Totalt 14 organisationer.
Uppdragetär att ge serviceoch stöd till cheferinom det löneadministrativaområdet. Förutom
handläggningav löner består en stor del av verksamhetensarbete av support och utveckling av
systemstödinom löne- och personalområdet.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Avdelningenär en resultatenhet som finansierarverksamhetengenom såldatjänster i form av
produceradelönespecifikationerper kommun och genom månadsavgifterfrån de kommunala
bolagen.
De senasteåren har HR-systemetsdelar integrerats och blivit webbaserade.Målet är att få ett
framtidsanpassatoch säkertHR/löne-systemsom är användarvänligtför chefer att arbetai och för
medarbetareatt rapporterai. Utveckling och förbättring av funktioner är ett ständigt pågående
arbete.
Fokusbehöverläggaspå tekniskutvecklingkring användarvänlighetoch kvalitetssäkringi större
utsträckning.För att kunnamöta framtidensutveckling,behov och krav på effektivisering,finns ett
stort behovav att utöka verksamhetensresurseroch tillföra ny kompetens.
Prioriterademål under närmasteåren är; digitaliseringav anställningsprocessen,
flytta kvarvarande
delar i systemenfrån klient till webbmiljö, förbättringar av schemahantering,mobilanpassat
gränssnitt för Löneportalen,fler digitala möjligheter till lönerapporteringoch automatiseringav
manuella,återkommandeoch regelmässigaprocesser.
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GemensamServicenämndIT
Ordförande:PeterEgardt(S),Älvdalenskommun
Förvaltningschef:
MatthiasGrahn,IT-chef

Grunduppdrag
Tre kommuner samverkarkring den gemensammaservicenämndenför IT - Mora, Orsaoch
Älvdalen.Mora är värdkommun.
Den gemensammapartsavsiktenavsersamverkankring gemensammaIT-resurserinom strategisk
utveckling,projekt, objektförvaltning, samt drift och IT-säkerhet.
Nämndenska genom samordningav verksamheteroptimera den ekonomiskaeffektiviteten,
säkerställakompetensförsörjningen,och verkaför kvalitetsförbättringar.Nämndenansvararför och
ska ge ett effektivt IT-stöd till de samverkandekommunernasverksamheter.Stödet till
kommunernatillhandahållsi form av tjänster.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Behovet av IT, digitaliseringoch tillhörande tjänster är fortsatt stort och det ökadebehovet kommer
inte att avstanna.Idag finns i stort sett den IT-utrustning som behövsute i verksamheternaoch nu
blir fokuspå vad som kan görasmed de digitala systemenoch tjänsterna.
Viktiga utvecklingsarbetenunder 2022–2024är att IT-enhetenställer om organisationenså att rätt
resurseroch kompetensfinns för att kunnamöta digitaliseringenskrav. De tekniskaplattformarna
måste varasäkraoch uppdaterademed de tjänster som krävs för att kunnaha en bra digital process.
Exempelpå sådanatjänster är betalningstjänster,identitets- och signeringstjänster.IT-driften
behöverstandardiserasoch konsoliderasmycket hårdareför att kunnaupprätthålla en stabil och
säkerdrift till en rimlig kostnad.
Händelsersom kommer att ha betydandepåverkanpå vår, och övriga kommunalaverksamheter,är:
Medborgarnaskrav på e-tjänster
Arbetsgivarensbehov av att effektiviseramed hjälp av digitalisering för att kunnamöta de
demografiskautmaningarna
Säkerhet– i ochmed digitaliseringsåökar behovet/kravetpå informationssäkerhetoch
därmedIT-säkerhetoch en god infrastruktur
Kostnadsutvecklingeninom digitaliseringenkommer att varasvåratt påverka.Det ställshögra krav
på verksamheternaatt de skadigitaliseravilket i sin tur påverkarIT-enheten.I vilken takt
digitaliseringenutvecklasi kommunernasamt hur IT-enhetenoch kommunernakan tillsätta
resurseroch rätt kompetensför att kunnamöta detta kommer att varasvåratt förutse.Hur
finansieringenav digitaliseringenska skebehöverförändrassåatt den inte stjälper utan hjälper
utvecklingen.
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Orsavatten och avfall AB (kommunalt bolag)
Ordförande:Leif Dahlfors(C)
Viceordförande:Olof Herko(S)
VD:MarilouHamiltonLevin

Grunduppdrag
Orsa Vatten och Avfall är huvudmanför de allmännaVatten och Avlopps(VA) -anläggningari Orsa
kommun. Bolaget äger ävenåtervinningscentralsamt avfallsanläggningar.Bolaget ägs till 100
procent av Orsakommun. Driften och administrationenav VA- och avfallsverksamhetenhanterasav
NODAVA AB.
NODAVA ABägs gemensamtav Orsavatten och avfall AB,Moravatten AB och Älvdalenvatten och
avfall AB och ansvararför verksamhetsdrifteninom vatten- och avfallsområdetinom de tre
kommunerna.NODAVAAB har sitt huvudsätei Orsakommun.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Investeringsbehovetför 2022–2025på VA-verksamhetenbedömsuppgå till 160,5MSEK.Generellt
finansierasinvesteringarnagenom lån. Fler av de stora projekten är avhängigapå vad som händeri
Grönklittsområdet.Andrastora projekt är ett resultat av kommunensVA-plan.Stora investeringar
innebärbehov av att justeraVA-avgifter för att bland annat täcka för kapitalkostnader.En grov
uppskattning visarpå ett behov av en årlig höjning av VA-avgifterpå minst 5 procent under 2022–
2025.
Genomett tidigare regeringsbeslutövergårinsamlings-och återvinningsansvaretför returpapper
fr.o.m. 2022 till kommunerna. Ansvaretför returpapperomfattar all returpappershanteringi
respektivekommun undantagetproduktionsspillvid papperstillverkning.Kontorspapperoch
pocketböckerutgör inte ett ansvarför kommunernamen får samlasin via kommunenssystem.
Kravet på servicegradbegränsarsig till ett systemmed lättillgängliga insamlingsplatser.I ett första
steg på en kommunal systemuppbyggnadkommer därför det befintliga systemetmed
returpapperscontainrarpå återvinningscentralernaatt bibehållasi Ovansiljan,liksom i övrigalänet. I
följande steg kommer systemför hämtning vid flerbostadshusoch verksamheteratt sesöver, samt
därtill möjligheten till en mer generellfastighetsnärainsamlingav returpapperhos privatkunderi
småhus.
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OrsabostäderAB och OrsaLokaler AB (kommunalabolag)
Ordförande:Bernt Westerhagen(C)
Viceordförande:HansLans(S)
VD:RolandFållby

Grunduppdrag
OrsabostäderAB och OrsaLokaler AB skaerbjudaattraktiva, trygga och livskraftiga miljöer för
människorsom vill bo och / eller verkai Orsakommun nu och i framtiden. Bolagenägs till 100
procent av Orsakommun. Bolagenhar egnaorganisationerinom fastighetsskötsel,lokalvårdoch
köper administrativatjänster mellan bolagen.
I nulägethar Orsabostädercirka 2 000 boendei 757bostädersamt 27affärs- och kontorslokaleri sitt
bestånd.OrsaLokaler förvaltar lokaler där kommunen driver sin verksamhet;exempelvisskolor,
förskolor,biblioteket, kulturhuset, gamlabrandstationen,kommunhuset,Lillåhem,brandstationen
och folkparkenSkeer.OrsaLokaler äger och förvaltar Plattfabriken, en fastighet på Borns
industriområde,där ett tjugotal hyresgästerdriver olika verksamhetersamt företagarhuset
Dalagatan1 där företagarekan hyra kontorsarbetsplats.

Planeringsförutsättningar
och prioriteringar2022
Orsabostäderhar ett eftersatt underhållsom måste tas omhandpå ett effektivt och ekonomiskt
sätt. En prioriteringsordninggällandebyggnaderoch åtgärder finns därför i underhållsplanen.
Utöver detta behöverbolaget fortsätta arbetet med de besparingarpå 3 000 tkr sombeslutades
inför 2021.
Kommunenhar som mål att öka inflyttningen och bolaget kommer under 2022seöver en byggrätt
på befintlig fastighet om den går att förädlai egenregi, eller om försäljningtill extern exploatörär
aktuellt.
För att möta krav och lagändringarpå digital tillgänglighet och öka servicentill kundernaserbolaget
över sinadigitala plattformar och utökar sinadigitala tjänster.
OrsaLokalerhar fått fler beställningarav kommunensverksamheterpå olika om-, till- och
nybyggnaderdär projekten nybyggnadSÄBO(Slipstenen)och tillbyggnadFSKTrimsarvetpågår
och kommer intensifierasunder 2022.Kommunenslokalförsörjningsplanligger som grund för hur
bolaget skaprioritera underhållsåtgärderoch energiprojekt som till exempelsolcellsanläggningar.
Bolagenär idag organiseradeför att klara av den dagligadriften inom förvaltning och vara
byggherrarför beställdaoch egnaprojekt inom renovering,tillbyggnad samt nyproduktion. Bostadoch lokalförsörjningsplanernakommer ocksåatt varaett verktyg för bolagens
organisationsstruktureri framtiden.
I bolagensaffärsplanfinns fler kortsiktiga mål för 2022som är prioriterade men inte specificeradei
detta dokument.
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Budget2022ochplan 2023–2025
Sammanfattningav kommunensekonomichef
Den 20 septemberpresenteraderegeringenbudgetpropositionenför 2022.I dennapresenterades
ocksåett antal tillskott till kommunernaför de kommandeåren.Flera tillskott föreslåssom riktade
bidrag men ocksåi form av ökade generellastatsbidrag.I budgetpropositionenföreslåsdessutom
tre olika bidrag till ”Kommunermed särskildautmaningar”. Dessatre bidrag avserbidrag för att
stärka företagsklimatet,kompensationför högt flyktingmottagande samt bidrag till småkommuner
med särskildautmaningar.Dessatre bidrag föreslåsuppgå till 6,6 mkr för Orsakommun.
I de underlagsom presenterasi kommunplanenär ökningenav de generellastadsbidragen
medräknade,men inte de bidrag som beskrivsovan till kommuner med särskildautmaningar.
Av riktade bidrag som föreslåskan nämnasatt äldreomsorgslyftetförlängs,utökat investeringsstöd
för bostäder för äldre, prestationsbaseratstöd för att utöka sjuksköterskebemanningen
inom
äldreomsorgen,fast omsorgskontaktinom äldreomsorgensamt att regeringenföreslåren ny
skolmiljard.
Den 30 septemberlämnadeSKRen uppdateradskatteunderlagsprognosoch i dennafinns den
aviseradeökningenav de generellabidragenmed. Förutom dennaökning såprognostiserarnu SKR
en större tillväxt i Sverigesekonomi än i augustiprognosenvilket resulterari en betydligt ”bättre”
skatteunderlagsprognosän tidigare. SKR:sprognossom sträckersig till år 2024är dessutom
betydligt mer optimistisk än de prognosersomRegeringenoch Ekonomistyrningsverket(ESV)
lämnat för motsvarandeperiod. Att SKRär mer optimistisk än regeringenär ovanligt. Jämfört med
SKR:saugustiprognosinnebär den senasteprognosenmellan 5 och11 mkr årligenmer i
”skatteintäkter” under perioden 2022–2024.
Strategiutskottet lämnade2021-10-05ett nytt förslagtill ramar. Detta förslaginryms i vårt
ekonomiskamål att resultatet skalluppgå till minst 1,5 % av skatteintäkternaunder budget och
planperioden.Dessasiffror finns inarbetadei underlagen.
Vid presidiemötemed Mora-Orsa-Älvdalen2021-10-07framkom äskandenom ytterligare
utökningar inför 2022 från Löneservice,Upphandlingsenhetenoch Norra Dalarnas
Myndighetsservice(NDM).För Löneserviceuppgåräskandettill ytterligare 172tkr för Orsa
kommun, medan det i skrivandestund är oklart hur mycket det rör sig om för Orsasdel vad gäller
Upphandlingsenhetenoch NDM. I underlagenhar vi än sålänge inte tagit hänsyntill de äskanden
som framkom vid presidiemötet.
I delårsbokslutetprognostiserarnämndernaett samlatöverskott om 3,5mkr där samtliganämnder,
förutom byggnadsnämnden,prognostiseratett överskott jämfört med budget, vilken förväntas
hålla på totalnivå.
Strategiutskottets förslag till ramar är ca19 mkr (4,4%)högre än det prognostiseradeutfallet.
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Strategiutskottet föreslårkommunstyrelsenatt reviderade ekonomiskamålen (sebilaga1:
Beslutsunderlagförklaring) och samtidigt ta bort målet ”Kommunenssoliditet, inklusivesamtliga
pensionsåtaganden,ska varjeår öka”. Samt att ävenmålet ”Kommunenskaklara sinainvesteringar
utan att ta upp nya lån” tas bort.
I septemberöverlämnadesbetänkandet ”En god kommunal hushållning(SOU2021:75)”till
regeringen.Orsakommun är en av remissinstanserna.Tankenär att införa ett nytt ”regelverk” f rån
och med 2023-01-01för kommuner och regioner.Mycket kortfattat föreslåsatt planeringenav den
kommunalahushållningenskautgå från ett längre tidsperspektivän idag. Vidareföreslåsatt
delårsrapport(om minst tre månader)skagodkännasav fullmäktige senasti juni, men att
delårsrapportenredovisasi en enklareform utan krav på revideringav revisorer.Den bild som vi har
hunnit skapaoss,visaratt en stor del av föreslagnaåtgärderär i linje med den planeringav
ekonomin som vi eftersträvar.
JohanHult, ekonomichef
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Ramar2022
Budget2021,
efter kompensation
löneökning

Förändring,
ökningtkr jfr BU21
efter
kompensation
löneökning

2 694

109

2 803

4,0 %

KS,kommunchefoch stab

29 215

4938

34153

16,9 %

Utskott för Strategi

20 522

636

21158

3,1 %

Utskott för Samhälle

45 453

1 623

47 076

3,6 %

Utskott för Lärande

169 505

2 755

172 260

1,6 %

Utskott för Omsorg

163 302

2 640

165 942

1,6 %

427 997

12 592

440 589

2,9 %

Miljönämnden

1 906

170

2 076

8,9 %

Byggnadsnämnden

4 412

930

5 342

21,1%

-642

5242

4 600

436 367

19 043

455 410

4,4 %

462 526

7 116

Ramar förslag
Hänsynprognoscirkulär202135
efter strategiutskottet21-10-05

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Lönekompensation21 och 22

Summa

6 900 invånare1 nov2021

Ram 2022,
förslag

6 935invånare
6 okt 2021

Ökningi %, jfr
BU2021

ResultatförslagBU2022ochplan 2023–2025jämförtmed 1,5 % av skatteintäkter

1,52 %

Resultatprognos2021samtBU2022ochplan 2023–2025jämförtmed 1,5 % av skatteintäkter

2,57%
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Budget2022ochplan 2023– 2025
Förslagramar strategiutskottet
2021-10-05

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Plan

Plan

Plan

Cirkulär202135

Prognos BU 2022
Cirkulär202135

Cirkulär202135

Cirkulär202135

Cirkulär
2021035

RESULTATRÄKNING

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Antal invånare1 nov året före. Prognos

6 879

6 897

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

2,7

6,0

0,0

3,45

5,06

2,26

2,08

2,07

10 334

23 525

199

14 457

21 919

10 301

9 709

9 830

-395 310

-418 835

-419 034

-433 491

-455 410

-465 711

-475 420

-485 250

-11 559

-12 554

-13 563

-14 407

-15 409

-16 119

-16 491

-17 099

7 693

8 512

10 473

4 486

2 957

61

-581

-183

Förändringnettokostnad jfr bokslut
respektivebudget i %
Förändringnettokostnad jfr bokslut
respektivebudget i tkr

Nämndernasnettokostnader
Varavavskrivningar
Interna justeringar

430

897

137

1 100

100

100

100

100

Individuellpensionoch skuldförändring

OreälvensKraft

-18 230

-12 491

-16 525

-16 583

-17 721

-14 338

-15 041

-16137

Totalt pensionskostnader

-28199

-22 889

-27 428

-27 220

-26 988

-24 474

-25 711

-27 093

-405 417

-421 917

-424 950

-444 488

-470 074

-479 888

-490 942

-501 470

416 860

430 275

455 906

469 680

477 381

486 589

499 090

512 035

1 219

698

-265

7 462

-191

-545

-837

-1 045

12 662

9 056

30 691

32 654

7 116

6 156

7 311

9 520

9 647
-591

12 629
18 062

14 028
18 626

5 459
1 657

4 509
1 647

4 485
2 826

12 662

9 056

30 691

32 654

7 116

6 156

7 311

9 520

-3 706

-8 256

20 630

24 802

-1 725

-8 825

4 402

19 169

6 253

6 454

6 839

7 045

7 161

7 299

7 486

7 681

3,0

2,1

6,7

7,0

1,5

1,3

1,5

1,9

Resultat från verksamheten

24 221

21 610

44 254

47 061

22 525

22 275

23 802

26 619

Återföring investeringsinkomster

-1 541

-1 796

-1 132

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-600

1 205

1 679

3 021

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiellaintäkter/kostnader

Åretsresultat
EnligtBU21,plan2022–2024
Skillnadförslagvs BU21,plan22–24

Disponibeltresultat
Resultat+ avskrivningarjfr investeringar
1,5% av skatteintäkter
Disp.resultat i % av skatteintäkter

FINANSIERINGSANALYS

BRAND
Nedskrivningar/utrangeringar
Nedskrivningaktier i SiljanTurism
Förändringpensionsavsättning,KPA
Såldakortfristiga placeringar
Investeringsbidrag/anslutningsavgifter
Justeringrörelsekapitalförändring

Summatillfördamedel
Nettoinvesteringarexkl. exploatering

4 587
-153

621

226
6 409

1 876

10 000

4 470

2 117

4 912

2 644

12 643

20 000

2 969

5 115

330

800

-638

-10 780

800

800

800

800

800

42 931

30 754

40 407

61 621

47 237

23 280

25 281

29 840

27 927

29 866

23 624

19 332

21 750

23 600

18 400

18 950

2 927

2 500

7 500

1 000

-11 500

Exploateringoch inköp mark netto
Ökningkorta placeringar
Ökning finansiellaanläggningstillgångar/ökningaktiebolag
Återbetalninglån (vår fordran)

28 000
39 000

34

20 000

-3 774

FordranOrsaSK

5 000

0

-400

-400

-400

-400

-400

Summaanvändamedel

63 153

34 900

23 624

49 859

43 850

30 700

19 000

7 050

Förändringav likvidamedel

-20 222

-4 146

16 783

11 762

3 387

-7 420

6 281

22 790

31av 41

73 Kommunplan 2022 - OK KS 2021/00155-6 Kommunplan 2022 : Kommunplan 2022 (slutlig version 2021-11-01)

BALANSRÄKNING

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Anläggningstillgångar

251 896

269 655

276 451

283 903

312 344

326 926

329 434

319 385

Kortfristiga placeringar

32 604

32 327

44 853

60 210

40 210

40 210

40 210

40 210

Omsättningstillgångar

54 289

52 945

64 434

64 434

34 434

64 434

64 434

64 434

Likvida medel KVK

29 512

25 366

42 149

53 912

37 298

29 878

36 160

58 949

368 301

380 593

427 887

462 458

474 286

481 448

490 238

502 979

224 788

233 844

276 569

309 223

316 340

322 496

329 807

339 327

Avsättningar

27 215

29 091

33 561

35 678

40 590

41 795

43 474

46 495

Kortfristiga skulder

94 946

92 987

105 922

106 722

107 522

108 322

109 122

109 922

Långfristiga skulder

21 352

24 671

11 835

10 835

9 835

8 835

7 835

7 235

368 301

380 593

427 887

462 458

474 287

481 448

490 238

502 979

Summatillgångar
Eget kapital

Summaek, avsättningo skulder
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Investeringarinför 2022ochplan 2023–2025
Investeringar
Serviceochutveckling
Köksutrustning
Datorer
Summa

2022

2023

2024

2025

400

400

400

1 000

550

400

400

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 500

6 000

5 000

150

Samhälle
912080Inköp av mark
912100ExploateringLisselhed
Försäljningtomter, 40 tomter
Nytt projekt, exploateringMaklinsänget
ExploateringOdlingen,nedre Kuruld
Försäljningtomter,15 tomter
Ospecificeradmark- och exploatering
Utrivning alternativt renoveringStordammen
Försäljningtomter
913201Kultur och bibliotek
919210Stadsnät
921082Ospec.investeringSandhedsbron
922198Fordon
922440Ombyggnadgator
922450Gångoch cykelbanor
922480Vägbelysning
922482Vägbelysningsamförläggningel
922500Gata samförläggningVA
933420Bollplaner
933430Ridhuset
933460UngdomensHus
933440Ishallen
933510Rörliga friluftslivet
Tallhedkartläggningunderhålls-och utv.plan
Summa

-10 000

-10 000
1 500

500

5 000
-4 500

500

500

500

500

250

250

-500

-500

150

150

150

5 000

5 000

4 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

500

500

500

1 000

1 000

500

500

1 200

1 000

1 000

1 000

200

100

100

100

450

300

300

300

5 000
150

250

50
1 000

1 500

500

300

300

300

300

20 100

24 100

15 400

2 850

500

500

500

500

1 500

1 500

1 500

1 500

100

100

100

100

2 600

2 100

2 100

2 100

300

Lärande
Centralt inventarier10 år
Möbler ny förskola
Centralt IT 3 år
Utemiljö
Summa

500

Omsorg
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Centralt datorer 3 år
HSRinventarier10 år
ÄHOinventarier
Omsorg ospecificerat
Summa
Summainvesteringarkommunen,netto

250

250

250

300

300

250

450

3 950

1 000
24 250

4 500
31 000

1 000

1 500

1 500
19 400

1 500
7 450

Solidietkommunochkoncern
Soliditetkommunochkoncern
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kommun, exkl samtl p åtag

Kommun,inkl samtl p åtag

KC,exkl samtl p åtag

KC,inkl samtl p åtag
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Bilaga1. Beslutsunderlag
– förklaring
Förslagförändringochramar 2022
Förändringarramar, detaljer

Ramarinför 20226900 invånareSKR202135
Dennabilaga visarbudget 2021efter att nämndernakompenseratsmed samtligalöneökningar
under år 2021samt den ram för år 2022som föreslogsi beslutadesi Strategiutskottet 5 okt 2021
Den förändring som skett sedani juni är att vi tagit hänsyntill ny skatteprognosi septembersamt
utökat prognostiseratantal invånaretill 6 900 för varjeår till och med år 2025.

Driftbudget2022
Visarramarnapå mer uppdeladverksamhets-eller ansvarsnivå.Visaräven jämförelsemellan budget
2021och utfall 2020samt skillnadenmellan budget 2022och budgeten 2021.

RRBRFIA sim6900 invånarevarjeår cirkulär202135
Denna fil har justeratsmed ny skatteprognosfrån septemberinklusiveatt vi utökat prognostiserat
invånarantaltill 6900invånarevarjeår per 1 november.Det innebär att skatteintäkternavarjeår
framåt har förändrats.

InvesteringarKommunen2022–2025
Senasteversionen.

Soliditetutveckling
Visarsoliditeten i kommunen och koncernenbådemed och utan med hänsyntill den
ansvarsförbindelseför pensionersom ligger utanför bokföringen.
Förslagatt införa ett soliditetsmål för koncernensom lyder: ”Soliditeten inklusivesamtliga
pensionsåtagandeni koncernenskalluppgå till minst 20 % år 2025(planperiodensslut). Under
perioden fram till desskan den tillfälligt få sjunkaunder detta mått på grund av mycket stora
investeringarunder perioden”.
Kommentar:
Det kan varalättare att styra soliditeten i koncernenom man utgår ifrån soliditet exklusivesamtliga
pensionsåtagandendå vi ofta inte självaråder över ansvarsförbindelsens
storlek. T.ex.i år har
beslutatsom nya beräkningsgrunderpå grund av ändrade(förlängda)livslängdsantagandensom
ökar ansvarsförbindelsen.Såur ekonomistyrningssynpunktkan koncernsoliditetenutan hänsyntill
ansvarsförbindelsenvaraatt föredra.Men då en del kommuner löst in (eller redovisarpå annat sätt)
hela eller delar av ansvarsförbindelsenså skulle vår soliditet jämfört med ett genomsnitt i Sverigedå
framstå att varahögre än den är i jämförelsen.
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Bilaga2. Beslutsunderlag
- Förslagförändringbudget2022vsbudget2021
KF
Utgångsläge
Budget2021
Ökat löneläge

KS

KS,
kommunchef,stab

Service
och
utveckling

Samhälle

Lärande

Omsorg

Miljö

Byggnad

2 694

427 997

29 215

20 522

45 453

169 505

163 302

1 906

4 412

0

812

41

117

46

150

458

9

55

816

-6

69

277

197

279

-14

0

Förändringkapitalkostnadernetto
Utökad höjd för lönekompensation

Lönekomp.
-642

Summa
436 367
876
802

200

200

Valnämnd

200

0

200

Inköp Ipadsextra budget 2021

-56

0

-56

För hög budget uppvaktningar

-30

0

-30

Överförmyndare

-75

0

-75

Ökadekostnaderupphandling
Räddningstjänst

586

586

586

50

50

50

VA-plan

50

50

50

Ekonomienhetenökade avgångaroch
minskadeföräldraledigheter

75

75

75

80

80

80

Utökat friskvårdsbidrag

Min digitala arbetsplats,lic. kostnad

150

150

150

Löneservice

232

232

232

Kontaktcenter

100

100
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KF
Näringslivkomp. ”Buchtmedel”

KS,
kommunchef,stab

KS

Service
och
utveckling

Samhälle

500

Lärande

Omsorg

Miljö

Byggnad

Lönekomp.

500

Summa
500

Skolmiljarden,gäller år 2021

584

584

584

Gymnasiet,preliminär siffra

-976

-976

-976

Minskadeleasingkostnader

-197

-197

-197

Ökadekostnaderdigitalisering

0

100

100

Skrivelsefrån nämnd begäranom
ökad rambudget,Orsasdel

0

75

75

Tre fler anställda,Orsasdel

0

Summaramar2022
KSbeslut 2021-06-21

2 733

KF

430 859

475
30 473

20 808

46 276

KS,
kommunchef,stab

Service
och
utveckling

Samhälle

0

-350

350

-200

-200

KS

169 460

163 842

Lärande

Omsorg

2 076

Miljö

4 942

Byggnad

475
4 400

Lönekomp.

445 010
2,0 %

Summa

Mindre justeringar/omföringar
Utvecklingsmedel,Serviceoch utv.
Rehaboch företagshälsovård
Överförmyndare
”Förstainsatsperson”Räddningstjänst
Medel till KS förfogande

70

0
200

0

0
70

60

60

60

-130

-130

-130
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KF

KS,
kommunchef,stab

KS

Service
och
utveckling

Samhälle

Lärande

Omsorg

Miljö

Byggnad

Lönekomp.

Summa

Förslagfrån majoriteten
Förstärkningförskola

1 100

1 100

1 100

Förskolatillfällig, ev.permanent

1 700

1 700

1 700

Förstärkningäldreomsorgen,
från 1/4 2022

1 650

1 650

1 650

450

450

450

Förstärkningsjukgymnast,
från 1/4 2022
Förstärkningplansidan,Orsasdel

0

400

400

Stärkt föreningsstödför
ledarrekrytering

200

200

200

Underhållanläggningar/grönare
centrum

600

600

600

Medel till KS förfogande

4 300

4 300

2 803

440 589

34 153

21 158

47 076

172 260

165 942

2 076

5 342

4 600

455 410
4,4 %

Jämfört 2021%

4,0

2,9

16,9

3,1

3,6

1,6

1,6

8,9

21,1

9,5

4,4

Jämfört 2021tkr

109

12 592

4 938

636

1 623

2 2755

2 640

170

930

5242

19 043

Summaramar2022efter
Strategiutskottets
förslag2021-10-05

4 300
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Bilaga2.1 Beslutsunderlag
- Driftbudget
VERKSAMHET
Inför kommunstyrelsen
21-10-25

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Partistöd
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
God man och förvaltare
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Ekonomienheten
Personalenheten
Löneservice
Kommunikation
Kommunstyrelsen
Utskott för Strategi
VO chef Serviceoch utveckling
Gemensamtstöd
Administrativt stöd
Utredning och utveckling
Kostenheten
Utskott för strategi
Utskott för Samhälle
VO chef Samhälle
Näringsliv
Integration
Arbetsmarknad
Infrastruktur
Skog och mark
Fastighet
Kultur och bibliotek
Fritid
Ökat lönelägeatt fördela
Netto kapitalkostnader
Samhälle

Budget2021 Budget2022
efter lönekomp.

KS förslag

Budget
22 vs21

Utfall 2020

Bu 21 vs
utfall 2020

511
377
750
0
651
405
2 694

425
377
750
200
646
405
2 803

-86
0
0
200
-15
0
109

300
357
649
1
436
391
2 134

211
20
101
-1
215
14
560

6 203
11 629
4 752
2 765
1 426
2 441
29 215
0
3 017
6 619
5 620
1 593
3 674
20 523
70
1 959
4 049
-400
5 908
14 957
570
1 221
6 808
10 312
0

10 978
11 438
4 843
2 728
1 658
2 509
34 153
0
3 029
7 120
5 603
1 618
3 788
21158
70
1 959
4 549
-400
5 908
15 557
570
1 221
6 808
10 512
47
276
47 076

4 775
-191
91
-37
232
68
4 938
0
12
501
-17
25
114
635
0
0
500
0
0
600
0
0
0
200
47
276
1 623

7 604
8 896
4 466
2 819
1 543
1 992
27 320
1
3 140
6 026
4 493
1 923
2 413
17 996
66
1 973
2 242
-337
6 083
13 644
-410
2 015
6 136
10 490

-1 401
2 733
286
-55
-117
449
1 895
-1
-124
593
1 127
-330
1 261
2 527
4
-15
1 807
-64
-175
1 313
980
-795
673
-178
0
0
3 550

45 453
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Utskott för Lärande
Musikskola
Förskola
Fritidshem
Grundskola
Gymnasieskola
BUU admin. (inkl. buffert m.m.)
Komp. engångslön 2021,åter
Ökat lönelägeatt fördela
Förändr.kap.kostn.att fördela
Lärande
Utskott för Omsorg
Socialförvaltninggemensamt
Äldreomsorg(bidrag 3 680 tkr)
HS-enheten
Socialpsykiatri
LSS
Individ och familjeomsorg
Ekonomisktbistånd
Familjerätt och rådgivning
SOCadmin. (inkl. buffert m.m.)
Integration (EKB)
Minskadeleasingkostnader
Ökat lönelägeatt fördela
Förändr.kap.kostn.att fördela
Omsorg

SummaKommunstyrelsen
Miljönämnden
Energirådgivning
Administrationmiljö och hälsa
Livsmedel
Miljötillsyn
Kalkning
Naturvård
Ökadekostnaderdigitalisering
Begäranökad rambudget
Kapitalkostnadernetto
Ökat lönelägenetto att fördela
Miljönämnden

120
4 666
34 107
6 007
75 511
41 976
7 119

163 302

120
4 666
36 907
6 007
76 095
41 000
7 119
-12
162
197
172 260
200
1 688
73 190
15 998
2 463
27 653
20 011
7 034
1 605
16 060
-500
-197
457
280
165 942

0
0
2 800
0
584
-976
0
-12
162
197
2 755
0
0
1 650
450
0
0
0
0
0
0
0
-197
457
280
2 640

161 078

32
70
1 579
1 205
-59
2 480
1 721
-75
0
0
6 953
121
156
-2 397
1 210
287
-349
436
20
137
1 783
819
0
0
0
2 223

427 998

440 589

12 591

410 849

17 149

146
0
873
107
432
132
217

146
0
873
107
432
132
217
100
75
-14
9
2 076

0
0
0
0
0
0
0
100
75
-14
9
170

148
8
920
161
433
115
176

-2
-8
-47
-54
-2
17
41
0

169 505
200
1 688
71 540
15 548
2 463
27 653
20 011
7 034
1 605
16 060
-500

1 906
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88
4 596
32 527
4 802
75 570
39 496
5 398
75

162 552
79
1 532
73 937
14 338
2 176
28 001
19 575
7 014
1 468
14 278
-1 319

1 961

0
0
-55
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Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadadministration
Bygglov
Planer
Karta, Mät, GIS
Bostadsanpassningar
Ökat lönelägeatt fördela
Byggnadsnämnden
Löneökningej fördelad
Summanämndernas
nettokostnad

157
1 129
810
782
982
552

0
0
300
575
0
0
55
930
5 242

115
1 126
729
690
855
577

4 412
-642

157
1 129
1 110
1 357
982
552
55
5 342
4 600

436 368

455 410

19 042
4,4 %

419 034
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4 091

42
3
81
92
127
-25
0
321
-642

17 334
4,1 %
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 119

OK KS 2021/00155-6

Kommunplan 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.
2. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311 tkr
för år för 2024 och 9520 tkr för år 2025.
3. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets
förslag.
4. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022.
5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt
personalkostnadspålägg.

Reservation

Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Hans-Göran Olsson (S), Tony
Samuelsson (V) och Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen
bygger på vision Orsa 2050, och mål för kommande år kopplas till visionen.
Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår respektive år till:
2022: 7116 tkr motsvarar 1,5%
2023: 6156 tkr motsvarar 1,3 %
2024: 7311 tkr motsvarar 1,5 %
2025: 9520 tkr motsvarar 1,9%
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

Utskottet för strategi har berett ärendet på sitt sammanträde den 5 oktober. I förslaget
avseende styrelsens och nämndernas budget fastställde utskottet följande ändringar:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021













Äldreomsorgen tillförs 2 250 000 kr för att från den 1 april 2022
(helårseffekt 3 000 000 kr) förstärka grundbemanningen inom särskilt
boende och hemtjänst. Denna satsning skall i första hand finansieras
med de permanenta statsbidrag till äldreomsorgen som infördes 2021.
Hälso- och sjukvårdsenheten tillförs 450 000 kr från den 1 april 2022
(helårseffekt 600 000 kr) för att förstärka inom rehabiliteringsverksamheten
med en sjukgymnast.
Förskolan tillförs 200 000 kr för en ny förskoleavdelning, samt ytterligare 1
100 000 kr som en personalförstärkning i barngrupper med de yngsta barnen.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 200 000 kr för arbete med att stärka
föreningslivets ledarrekrytering.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 600 000 kr för arbetet med att grönare
och mer attraktivt centrum och säkra kommunens anläggningar.
Byggnadsnämnden tillförs 400 000 kr för att förstärka planavdelningen för att
få fram fler detaljplaner för bostads- och näringslivsutveckling.
1 400 000 avsätts för skattesänkning om 10 öre.
Överförmyndare tillförs 70 000 kr.
Brandkåren Norra Dalarna tillförs 60 000 kr för att införa ”Första
insatsperson” vid utryckningar i Orsa.
Resterande medel utifrån gällande skattemedelsprognos tillförs
kommunstyrelsens förfogande

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande kommunchef rev 2021-10-18
Kommunplan 2022 Orsa kommun (uppdaterad 14 okt 2021)

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att:
6. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.
7. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311 tkr
för år för 2024 och 9520 tkr för år 2025.
8. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets
förslag.
9. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022.
10. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt
personalkostnadspålägg.

Yrkanden

Joakim Larsson (M) yrkar på återremiss med följande motiveringar:



De globala perspektiven, hållbarhetsarbetet och hur kommunen arbetar med
dessa frågor är inte tydligt i kommunplanen.
Det övergripande målet om att antalet invånare ska öka till 7 000 invånare bör i
stället formuleras som att kommunen har en ständig planberedskap och att
förbättra planarbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021







Målet för verksamhetsområde lärande om elevernas upplevda studiero kan inte
vara ett mål utan är mer ett uppdrag. Verksamheten kan i stället ha mål kring
kunskapskrav.
När det gäller uppdragsformuleringar för verksamhetsområde samhälle bör
kulturen och turismen lyftas fram som mål, uppdrag eller prioriterade
områden.
I kommunplanen står det att kommunen både ska utreda och öppna ett
högskolecentrum. Det står olika formulerat och där behöver kommunen
bestämma sig för vilket som gäller.

Magnus Bjurman (S) yrkar på följande ändringar:








Utöka ramen för 2022 med 1 400 000 kr som finansieras genom oförändrad
skattesats.
Verksamhetsområde omsorg tillförs ytterligare 2 000 000 kr utöver tidigare
tillförda medel för att stärka bemanningen för bättre arbetsmiljö och avskaffa
delade turer.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 500 000 kr för satsningar på att
tillsammans med föreningslivet utveckla aktiviteter och efterfrågat stöd.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 500 000 kr för satsningar på att
tillsammans med Orsas ungdomar utveckla och utöka efterfrågade aktiviteter
på fritiden.
50 000 kr avsätts för att erbjuda feriepraktik till särgymnasiets elever under
hela gymnasietiden.

Yrkandet finansieras genom att lämna skattesatsen oförändrad samt att 1 450 000 kr
omfördelas från medel för KS förfogande. Omfördelning av majoritetens förslag på 200
000 kr till ledarrekrytering omfördelas också till en satsning för att utveckla
föreningslivet.
Sammanträdet ajourneras mellan 17.01-17.08.
Joep Meens (MP) yrkar avslag på Magnus Bjurmans yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen avgör ärendet idag. Sedan ställer
ordförande proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt det förstnämnda.

Omröstning

Omröstnings begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande.
Omröstningen utfaller enligt bilaga med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår från
att rösta. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 119

OK KS 2021/00155-6

Kommunplan 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.
2. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311 tkr
för år för 2024 och 9520 tkr för år 2025.
3. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets
förslag.
4. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022.
5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt
personalkostnadspålägg.

Reservation

Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Hans-Göran Olsson (S), Tony
Samuelsson (V) och Joakim Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen
bygger på vision Orsa 2050, och mål för kommande år kopplas till visionen.
Budgeterat resultat och resultat i procent av prognostiserade skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår respektive år till:
2022: 7116 tkr motsvarar 1,5%
2023: 6156 tkr motsvarar 1,3 %
2024: 7311 tkr motsvarar 1,5 %
2025: 9520 tkr motsvarar 1,9%
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

Utskottet för strategi har berett ärendet på sitt sammanträde den 5 oktober. I förslaget
avseende styrelsens och nämndernas budget fastställde utskottet följande ändringar:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021













Äldreomsorgen tillförs 2 250 000 kr för att från den 1 april 2022
(helårseffekt 3 000 000 kr) förstärka grundbemanningen inom särskilt
boende och hemtjänst. Denna satsning skall i första hand finansieras
med de permanenta statsbidrag till äldreomsorgen som infördes 2021.
Hälso- och sjukvårdsenheten tillförs 450 000 kr från den 1 april 2022
(helårseffekt 600 000 kr) för att förstärka inom rehabiliteringsverksamheten
med en sjukgymnast.
Förskolan tillförs 200 000 kr för en ny förskoleavdelning, samt ytterligare 1
100 000 kr som en personalförstärkning i barngrupper med de yngsta barnen.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 200 000 kr för arbete med att stärka
föreningslivets ledarrekrytering.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 600 000 kr för arbetet med att grönare
och mer attraktivt centrum och säkra kommunens anläggningar.
Byggnadsnämnden tillförs 400 000 kr för att förstärka planavdelningen för att
få fram fler detaljplaner för bostads- och näringslivsutveckling.
1 400 000 avsätts för skattesänkning om 10 öre.
Överförmyndare tillförs 70 000 kr.
Brandkåren Norra Dalarna tillförs 60 000 kr för att införa ”Första
insatsperson” vid utryckningar i Orsa.
Resterande medel utifrån gällande skattemedelsprognos tillförs
kommunstyrelsens förfogande

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande kommunchef rev 2021-10-18
Kommunplan 2022 Orsa kommun (uppdaterad 14 okt 2021)

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att:
6. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.
7. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311 tkr
för år för 2024 och 9520 tkr för år 2025.
8. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets
förslag.
9. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022.
10. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt
personalkostnadspålägg.

Yrkanden

Joakim Larsson (M) yrkar på återremiss med följande motiveringar:



De globala perspektiven, hållbarhetsarbetet och hur kommunen arbetar med
dessa frågor är inte tydligt i kommunplanen.
Det övergripande målet om att antalet invånare ska öka till 7 000 invånare bör i
stället formuleras som att kommunen har en ständig planberedskap och att
förbättra planarbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021







Målet för verksamhetsområde lärande om elevernas upplevda studiero kan inte
vara ett mål utan är mer ett uppdrag. Verksamheten kan i stället ha mål kring
kunskapskrav.
När det gäller uppdragsformuleringar för verksamhetsområde samhälle bör
kulturen och turismen lyftas fram som mål, uppdrag eller prioriterade
områden.
I kommunplanen står det att kommunen både ska utreda och öppna ett
högskolecentrum. Det står olika formulerat och där behöver kommunen
bestämma sig för vilket som gäller.

Magnus Bjurman (S) yrkar på följande ändringar:








Utöka ramen för 2022 med 1 400 000 kr som finansieras genom oförändrad
skattesats.
Verksamhetsområde omsorg tillförs ytterligare 2 000 000 kr utöver tidigare
tillförda medel för att stärka bemanningen för bättre arbetsmiljö och avskaffa
delade turer.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 500 000 kr för satsningar på att
tillsammans med föreningslivet utveckla aktiviteter och efterfrågat stöd.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 500 000 kr för satsningar på att
tillsammans med Orsas ungdomar utveckla och utöka efterfrågade aktiviteter
på fritiden.
50 000 kr avsätts för att erbjuda feriepraktik till särgymnasiets elever under
hela gymnasietiden.

Yrkandet finansieras genom att lämna skattesatsen oförändrad samt att 1 450 000 kr
omfördelas från medel för KS förfogande. Omfördelning av majoritetens förslag på 200
000 kr till ledarrekrytering omfördelas också till en satsning för att utveckla
föreningslivet.
Sammanträdet ajourneras mellan 17.01-17.08.
Joep Meens (MP) yrkar avslag på Magnus Bjurmans yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen avgör ärendet idag. Sedan ställer
ordförande proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt det förstnämnda.

Omröstning

Omröstnings begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande.
Omröstningen utfaller enligt bilaga med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår från
att rösta. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Närvaro- och omröstningslista

Kommunstyrelsen 2021-10-25
Ledamot eller
tjänstgörande ersättare

§ 119
Närvaro

Ja

1. Susann Lindblad (C)

1

1

1

2. Håkan Yngström (C)

1

1

1

3. Aino Eurenius (C)

1

1

1

4. Leif Dahlfors (C), ersättare
för vakant plats (C)
5. Bengt-Åke Svahn (KD)

1

1

1

1

1

1

6. Joep Meens (MP)

1

1

1

7. Magnus Bjurman (S)

1

1

1

8. Hans-Göran Olsson (S)

1

1

1

9. Gunilla Elings Friberg (S)

1

1

1

10. Tony Samuelsson (V),

1

1

1

11. Joakim Larsson (M),
ersätter Gunilla Frelin (M)
12. Bibi Andersson (SD)

1
1

1

1

13. Mikael Thalin (C)

1

1

1

Summa

13

8

ersätter Anders Johansson (V)

Övriga närvarande
Lars Olov Simu (KD)
Marie Ehlin
Camilla Staberg
Emma Jidemyr
Henrik Göthberg
Johan Hult

Nej

§ 120

Avstår

Ja

Nej

1

4

1

§
Avstår

1

8

Befattning
Ej tjänstgörande ersättare
Kommunchef
Sekreterare
Kommunikationschef
Chef service och utveckling
Ekonomichef

4

1

Ärende nr
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120

Ja

Nej

Avstår
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 05.10.2021

Kommunplan inklusive drift- och investeringsbudget 2022
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar för år 2022 med följande
ändringar:
 Äldreomsorgen tillförs 2 250 000 kr för att från den 1 april 2022
(helårseffekt 3 000 000 kr) förstärka grundbemanningen inom särskilt
boende och hemtjänst. Denna satsning skall i första hand finansieras
med de permanenta statsbidrag till äldreomsorgen som infördes 2021.


Hälso- och sjukvårdsenheten tillförs 450 000 kr från den 1 april 2022
(helårseffekt 600 000 kr) för att förstärka inom
rehabiliteringsverksamheten med en sjukgymnast.



Förskolan tillförs 200 000 kr (tillägg till de 1 500 000 kr som redan
finns med i tjänsteförslaget) för en ny förskoleavdelning, samt
ytterligare 1 100 000 kr som en personalförstärkning i barngrupper
med de yngsta barnen.



Verksamhetsområde samhälle tillförs 200 000 kr för arbete med att
stärka föreningslivets ledarrekrytering. Samhälle tillförs 600 000 kr för
arbetet med att grönare och mer attraktivt centrum och säkra
kommunens anläggningar.



Byggnadsnämnden tillförs 400 000 kr för att förstärka planavdelningen
för att få fram fler detaljplaner för bostads- och näringslivsutveckling.





1 400 000 avsätts för skattesänkning om 10 öre.
Överförmyndare tillförs 70 000 kr.
Brandkåren Norra Dalarna tillförs 60 000 kr för att införa ”Första
insatsperson” vid utryckningar i Orsa.
Resterande medel utifrån gällande skattemedelsprognos tillförs
kommunstyrelsens förfogande.



2. Kommunen reviderar sina ekonomiska mål och tar bort målet ”Kommunens
soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje år öka för perioden”
samt tar bort målet ”Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp
nya lån”.
3. Införa ett soliditetsmål för koncernen som lyder: ”Soliditeten inklusive samtliga
pensionsåtaganden i koncernen skall uppgå till minst 20% år 2025
(planperiodens slut). Under perioden fram till dess kan den tillfälligt få sjunka
under detta mått på grund av mycket stora investeringar under perioden”.

Justerandes signatur

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

Avstår från att delta i beslutet

Magnus Bjurman (S) och Olof Herko (S) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag,
ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen
bygger på vision Orsa 2050, och mål för kommande år kopplas till visionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-09-23
Kommunplan 2022 Orsa kommun
Ekonomiska ramar 2022
Förslag drift- och investeringsbudget 2022 (skrivelse budget 2022 och plan 2023-2025,
förklaring underlag bilagor, förslag förändring och ramar 2022, ramar inför 2022,
resultat- och balansräkning med finansieringsanalys, investeringar kommunen,
soliditet utveckling)

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.
2. Fastställa resultatbudget till xxxx tkr för år 2022, xxxxx tkr för år 2023, xxx tkr för år
för 2024 och xxxx tkr för år 2025.
3. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022.
4. Fastställa investeringsram motsvarande xxxx år 2022.
5. Kommunen reviderar sina ekonomiska mål och tar bort målet ”Kommunens
soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje år öka för perioden” samt tar
bort målet ”Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån”.
6. Införa ett soliditetsmål för koncernen som lyder: ”Soliditeten inklusive samtliga
pensionsåtaganden i koncernen skall uppgå till minst 20% år 2025 (planperiodens
slut). Under perioden fram till dess kan den tillfälligt få sjunka under detta mått på
grund av mycket stora investeringar under perioden”.
7. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och nämnder
inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt
personalkostnadspålägg.

Yrkanden

Susann Lindblad (C) yrkar på följande ändringar i styrelsens och nämndernas budgetar
för år 2022. Äldreomsorgen tillförs 2 250 000 kr för att från den 1 april 2022
(helårseffekt 3 000 000 kr) förstärka grundbemanningen inom särskilt boende och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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hemtjänst. Denna satsning skall i första hand finansieras med de permanenta
statsbidrag till äldreomsorgen som infördes 2021.
Hälso- och sjukvårdsenheten tillförs 450 000 kr från den 1 april 2022 (helårseffekt
600 000 kr) för att förstärka inom rehabiliteringsverksamheten med en sjukgymnast.
Förskolan tillförs 200 000 kr (tillägg till de 1 500 000 kr som redan finns med i
tjänsteförslaget) för en ny förskoleavdelning, samt ytterligare 1 100 000 kr som en
personalförstärkning i barngrupper med de yngsta barnen.
Verksamhetsområde samhälle tillförs 200 000 kr för arbete med att stärka
föreningslivets ledarrekrytering. Samhälle tillförs 600 000 kr för arbetet med att
grönare och mer attraktivt centrum och säkra kommunens anläggningar.
Byggnadsnämnden tillförs 400 000 kr för att förstärka planavdelningen för att få fram
fler detaljplaner för bostads- och näringslivsutveckling.
1 400 000 avsätts för skattesänkning om 10 öre.
Överförmyndare tillförs 70 000 kr.
Brandkåren Norra Dalarna tillförs 60 000 kr för att införa ”Första insatsperson” vid
utryckningar i Orsa.
Resterande medel utifrån gällande skattemedelsprognos tillförs kommunstyrelsens
förfogande.
Ett nytt mål för kommunkoncernens soliditet införs och de ekonomiska målen
revideras enligt tjänsteförslaget samt att ekonomiavdelningen ges mandat att göra
omföringar mellan utskott och nämnder enligt tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och Susann Lindblads yrkande och
finner att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-24
Dokument nr: OK KS 2021/00303-1, 041

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Sara Laggar

Delårsrapport 2021
Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt 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 Grönklittsgruppen, vilket gör att resultatet ändå ligger på samma nivå.
För finansieringen förväntas ett överskott om 13 mkr (inklusive försäljningen av
grönklittsaktier) och för nämnder och utskott prognostiseras ett samlat överskott om
3,5 mkr.
Kommunen förväntas uppnå samtliga ekonomiska mål. Även de mål som kommunen
har satts upp på koncernbolagen förväntas uppnås förutom Orsa Vatten och Avfall AB.
Positivt för kommunens framtida ekonomi är att befolkningen under de första åtta
månaderna har ökat med 70 personer, vilket har en positiv inverkan på framtida
skatteintäkter.
Under året har kommunen arbetat med sex övergripande mål kopplad till visionens tre
inriktningar. Det som kan uppmärksammas är att målet att 98 procent av hushållen
ska ha tillgång till bredband är uppfyllt. Orsa var först i Dalarna med att nå målet.
Ett av de övergripande målen är att Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av
företagsklimatet. 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.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2021.

Sändlista

Utskottet för strategi (information)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Johan Hult
Ekonomichef
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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.

Årets / periodens resultat
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Kommunen

Koncernen

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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Låneskuld koncernen
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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.
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för förväntade underskott inom planverksamheten 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 investeringsbehoven 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.

Kommunen

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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Soliditet, kommunen
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Enligt blandmodellen
Inkl samtliga pensionsåtaganden

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 ansvarsförbindelsen 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.

Soliditet, koncernen
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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.

Enligt blandmodellen
Inkl samtliga pensionsåtaganden

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 fastighetsbestånd 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 befolkningsökning 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 procentenheter) 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
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

0
23 165
0
0
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 detaljplanen 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 kontaktcentret. Upphandling, fortbildning och
införande av flera systemstöd pågår. Det
handlar bland annat om dokument och ärendehanteringssystem 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.

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.

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.

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.

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 fjärrundervisning. 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.

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 campingkoncernen.
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 rekommendationer. Förslag till hur dessa rekommendationer
skulle kunna hanteras presenterades för Mora,
Orsa och Älvdalens kommunstyrelser och VAbolagsstyrelser april 2021. Under hösten bör ett
uppdrag om fortsatt av hantering av rekommendationerna 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 rekommendationerna 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 bankverksamhet 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 utbildningsverksamheten 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 bostadsförsörjningsplan 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 gemensamma rutiner, system och en delegationsordning för nämnden.
Näringslivsfrågor
Näringslivskontoret tillsammans med övriga
förvaltningar och verksamhetsområden arbetar
med den nya näringslivstrategin med målet topp
50 i Svenskt Näringsliv ranking. Kompetensoch 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 myndighetsutövning 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 lokalförsörjningsplan 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 fastighetsbeståndet så det möter framtidens krav och
Orsas bostadsutveckling.

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 VAavgifter 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 fordonsoch 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 RIBbrandmän (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.

Orsa Vatten och Avfall AB
Investeringsbehovet för 2022 - 2025 på VAverksamheten bedöms uppgå till 160,5 mkr.
Generellt sett finansieras investeringarna genom
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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 trygghetsenkäten 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.

15

74 Delårsrapport 2021 - OK KS 2021/00303-1 Delårsrapport 2021 : Delarsrapport 2021

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 medborgarundersökning 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 utbyggnadsmålet 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 handläggningsprocesser.
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 informationsinsatser 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 miljökontoret 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.

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
Män
Kvinnor
Totalt

202107
6,00%
8,20%
7,70%

202007
7,10%
8,70%
8,30%

Fördelat på ålder
-29
30-40
50Totalt
Varav långtidssjuka

202107
10,50%
6,60%
8,20%
7,70%
28,10%

202007
7,60%
7,90%
9,00%
8,30%
27,90%

202107

202007

4,89%
7,79%
6,90%

6,08%
8,87%
8,00%

202107

202007

8,22%
5,94%
7,51%
6,90%
27,80%

6,32%
7,47%
8,67%
8,00%
27,10%

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.

Hela Orsa koncern
Fördelat på kön
Män
Kvinnor
Totalt

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

Fördelat på ålder
-29
30-40
50Totalt
Varav långtidssjuka

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

Verksamhetens intäkter

1

2021-08-31
63 324

2020-08-31
59 354

3 970

2021-08-31
120 810

2020-08-31
130 532

Verksamhetens kostnader

2

-336 318

-320 432 -15 886

-367 296

-362 268

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-9 293
-282 287

-360

-24 957

-24 118

-270 011 -12 276

-8 933

-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

30 060

34 837

-4 777

40 905

48 994

8 051

1 133

6 918

7 854

398

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

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
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Summa

2021-08-31
2 498
14 960
3 921
34 348
7 244
0
353
63 324

2020-08-31
1 336
14 841
4 440
31 076
6 966
660
35
59 354

2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Förändring av semesterlöneskuld
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Lämnade bidrag
Fastighetskostnader
Anskaffningskostnad såld exploateringsmark
Övriga kostnader
Summa

-176 995
7 395
-16 395
-757
-1 331
-67 716
-26 324
-12 264
-1 533
0
-40 398
-336 318

-169 137
6 383
-13 875
-605
-1 432
-63 075
-26 174
-12 226
-1 395
-175
-38 721
-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
med förfall inom 1-5 år
med förfall senare än 5 år
Summa

89
11
0
100

117
29
0
146

4 Skatteintäkter
Egna skatteintäkter
Summa

206 862
206 862

197 050
197 050

5 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunalekonomisk utjämning
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Summa

93 596
-2 068
13 957
0
105 485

88 081
-1 998
11 801
9 914
107 798

6 Finansiella intäkter
Försäljning aktier Grönklittsgruppen AB
Räntor på utlämnade lån
Räntor på likvida medel
Borgensavgift
Återbäring Kommuninvest
Övriga finansiella intäkter
Summa

7 581
0
1
217
171
81
8 051

0
12
121
747
107
146
1 133

-364
0
-100
-464

-398
-276
-112
-786

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

7 Finansiella kostnader
Ränta på pensionsmedel
Förlust vid försäljning av värdepapper
Övriga finansiella kostnader
Summa

20

74 Delårsrapport 2021 - OK KS 2021/00303-1 Delårsrapport 2021 : Delarsrapport 2021

Prognos för 2021 års resultaträkning (tkr)
Prognos
2021
Verksamhetens nettokostnader
(exklusive avskrivningar)
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget
2021

Avvikelse Budget/
Prognos

Resultat
2020

-430 002

-431 148

1 146

-411 387

-14 407

-14 000

-407

-13 563

-444 409

-445 148

739

-424 950

309 549

300 391

9 158

158 228
23 368

293 717
162 189

158 494
13 737

-266
9 631

8 055

795

7260

-672

-504

-168

-1 068

30 751

14 028

16 723

30 691

30 956
803
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram, ledningsrätter
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Not

2021-08-31 2020-12-31

2020-08-31

Koncernen
2021-08-31

Koncernen
2020-08-31

0

0

0

372

428

8

168 338

169 026

161 523

685 141

681 514

9

10 570
0
96 791
275 699

11 644
0
95 781
276 451

11 861
0
97 179
270 563

22 732
65 353
10 979
784 577

26 768
38 060
10 936
757 706

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

6 110
46 514
60 284
55 764
168 672

5 599
58 836
44 853
42 150
151 438

5 587
38 894
29 797
64 022
138 300

6 110
47 793
60 284
56 585
170 772

5 587
46 293
30 067
68 298
150 245

SUMMA TILLGÅNGAR

444 371

427 889

408 863

955 349

907 951

37 648

30 691

35 184

45 466

45 519

0
35 000
241 570
314 218

12 034
35 000
198 845
276 570

12 034
15 000
218 845
281 063

0
35 000
308 263
388 728

12 034
15 000
275 801
348 354

11

38 451
0
38 451

33 561
0
33 561

30 725
0
30 725

39 222
13 026
52 248

31 431
12 057
43 488

12

11 027
80 676
91 703

11 835
105 923
117 758

11 908
85 167
97 075

425 420
88 952
514 372

425 003
91 106
516 109

444 371

427 889

408 863

955 349

907 951

400
-400

400
-400

400
-400

142 640
-142 640

142 640
-142 640

148 208

146 462

148 160

148 208

148 160

410 602
558 810

411 086
557 548

411 361
559 521

412 014
560 222

411 361
559 521

10

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Byte av redovisningsprincip
anslutningsavgifter
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjutna skatteskulder
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
Panter och därmed jämförliga
säkerheter
Uttagna fastighetsinteckningar
Avgår: panter i eget förvar
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte
upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Summa
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Noter Balansräkning
8 Byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ack anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde på årets korrigeringar
Ack anskaffningsvärde UB

2021-08-31
267 474
6 048
273 522

2020-12-31
249 718
19 771
-2 015
267 474

2020-08-31
249 718
8 337

-90 091
-6 174

258 055

Avskrivningar
Ack avskrivningar IB
Årets avskrivningar
Ack avskrivningar på årets avyttring
Ack avskrivningar på årets korrigeringar
Ack avskrivningar UB

-105 184

-90 091
-9 677
1 047
273
-98 448

Bokfört värde

168 338

169 026

161 523

70 536
1 497
-119

68 603
3 829
-485
-1 410
70 537

68 603
2 095
-140
-463
70 095
-55 614
-2 760
140

-61 344

-55 614
-4 154
210
665
-58 893

10 570

11 644

11 861

572
7 917
158 888
961
168 338

572
8 068
159 377
1 009
169 026

572
8 656
151 262
1 033
161 523

1 058
7 219
1 717
400
176
10 570

1 264
8 308
1 460
400
212
11 644

1 375
7 959
1 605
400
522
11 861

-98 448
-6 736

-267
-96 532

9 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ack anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde på årets avyttringar
Anskaffningsvärde på årets korrigeringar
Ack anskaffningsvärde UB
Avskrivningar
Ack avskrivningar IB
Årets avskrivningar
Ack avskrivningar på årets avyttring
Ack avskrivningar på årets korrigeringar
Ack avskrivningar UB
Bokfört värde
Det bokförda värdet fördelar sig på följande sätt:
Mark
Verksamhetsfastigheter
Publika fastigheter
Fastighet för annan verksamhet
Summa bokfört värde

Maskiner
Inventarier
Fordon
Konst
Övriga maskiner och inventarier
Summa inventarier

71 914
-58 893
-2 557
106

-58 234
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10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Orsa bostäder AB (100% )
Orsa lokaler AB (100%)
Orsa vatten och avfall AB (100%)
Oreälvens kraft AB (35%)
Dalarna Holding AB
Visit Dalarna AB
Inlandsbanan AB
Dalhalla Förvaltning AB
Diverse övriga aktier
Summa
Andelar
Inlandsbanekommunerna ekonomisk förening
Kommuninvest
Övriga andelar
Summa
Långfristiga fordringar
Lån till Orsa SK multiskidbana
Kommuninvest förlagslån
Summa
Summa finansiella anläggningstillgångar

2021-08-31

2020-12-31

2020-08-31

35 393
39 448
12 000
158
10
210
170
94
111
87 594

35 393
39 448
12 000
158
10
210
170
94
102
87 585

35 393
39 448
12 000
158
10
210
170
94
100
87 583

30
4 221
26
4 277

30
3 540
26
3 596

30
3 540
26
3 596

4 920
0
4 920
96 791

4 600
0
4 600
95 781

5 000
1 000
6 000
97 179

11 Avsättningar för pensioner
Pensionsskuld
Ränta på pensionsskuld
Särskild löneskatt

30 580
364
7 507

26 376
633
6 552

24 328
398
5 999

Summa pensionsskuld

38 451

33 561

30 725

12 Långfristiga skulder
Gatukostnadsersättning
Anslutningsavgifter/anläggningsavgifter
Skuld investeringsbidrag

7 000
19 765
5 278

7 000
19 765
5 278

7 000
19 435
5 278

-21 016
11 027

-20 208
11 835

-19 805
11 908

Ackumulerad upplösning investeringsbidrag
Summa långfristiga skulder
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Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning för perioden januari-augusti 2021 (tkr)
Nettokostn

Budget

Avvikelse

Nettokostn

Jan-Aug
2021
1 716
15 301
12 845
28 997
108 637
112 429
1 129
2 859

Jan-Aug
2021
1 796
19 477
13 681
30 302
113 003
108 868
1 271
2 941

80
4 176
836
1 305
4 366
-3 561
142
82

Jan-Aug
2020
1 403
15 754
11 174
25 880
107 727
105 839
1 586
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

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Utskott för Strategi
Utskott för Samhälle
Utskott för Lärande
Utskott för Omsorg
Miljönämnd
Byggnadsnämnd

Investeringsredovisning för perioden januari-augusti 2021 (tkr)

Nämnd

Budget 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

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

688

335

1 345

varav larmsystem

0

476

0

Miljönämnd

0

0

0

2 477

511

11

32 259

8 056

10 443

varav bilar

Exploateringsfastighet
Totalt Orsa kommun
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

18 350

3 329

Vägbelysning

1 300

1 572

Ombyggnad gator

1 000

501

20 650

5 402

Stadsnät IT

Summa

*

*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)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Utskott för Strategi
Utskott för Samhälle
Utskott för Lärande
Utskott för Omsorg
Miljönämnd
Byggnadsnämnd
Summa verksamheters nettokostnader

Finansieringens nettointäkter

Summa

Prognos
2021
2 674
28 770
20 322
45 093
167 264
163 072
1 806
4 490

Budget
2021
2 694
29 215
20 522
45 453
169 505
163 302
1 906
4 412

Avvikelse
20
445
200
360
2 241
230
100
-78

Avvikelse
2020
453
798
1 307
2 596
1 918
-618
-80
0

433 491

437 009

3 518

6 374

-464 242

-451 037

13 205

9 192

-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)
-med förfall inom 1 år
-med förfall inom 1-5 år
-med förfall senare än 5 år

2021-08-31
844
1 441
0

2020-08-31
929
1 582
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
VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Kommunalt partistöd
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
God man och förvaltare
Summa

2021
Nettokostnad
Jan - Aug
228
238
449
0
432
369
1 716

KOMMUNSTYRELSEN tkr
VERKSAMHET
Politisk verksamhet
varav Medel till KS förfogande
Kommunchef
Ekonomi
Personal
Löneservice
Kommunikation
Summa

Nettokostnad
Jan - Aug
2 709
418
5 870
3 213
1 307
1 079
1 123
15 301

UTSKOTT FÖR STRATEGI tkr
VERKSAMHET
Utskott för Strategi o utv
VO chef Service o utveckl
Gemensamt stöd
Administrativt stöd
Utredning och utveckling
Kostenhet
Summa

Nettokostnad
Jan - Aug
0
1 700
4 205
3 621
1 190
2 129
12 845

Budget
Jan - Aug
341
251
500
0
434
270
1 796
2021
Budget
Jan - Aug
4 135
2 198
7 752
3 168
1 843
951
1 628
19 477

2020
Avvikelse
perioden
113
13
51
0
2
-99
80

Avvikelse
perioden
1 426
1 780
1 882
-45
536
-128
505
4 176

2021
Budget
Avvikelse
Jan - Aug
perioden
0
2 011
4 413
3 746
1 062
2 449
13 681

0
311
208
125
-128
320
836

Avvikelse
helår
prognos
0
20
0
0
0
0
20

Avvikelse
helår
prognos
0
0
0
-75
300
-200
420
445

Avvikelse
helår
prognos
0
350
-500
250
-100
200
200

Nettokostnad
Jan-Aug
155
238
311
0
342
357
1 403
2020
Nettokostnad
Jan-Aug
3 504
5 743
2 939
1 505
1 000
1 063
15 754
2020
Nettokostnad
Jan-Aug
1
1 844
3 736
2 916
1 280
1 397
11 174
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UTSKOTT FÖR SAMHÄLLE tkr
VERKSAMHET
Utskott för Samhälle
VO chef Samhälle
Näringsliv
Integration
Arbetsmarknad
Infrastruktur
Skog och mark
Fastighet
Kultur och bibliotek
Fritid
Summa

Nettokostnad
Jan - Aug
35
1 341
2 363
-478
4 334
8 318
230
718
4 338
7 798
28 997

UTSKOTT FÖR LÄRANDE tkr
VERKSAMHET
Utskott för Lärande
Musikskola
Förskola
Grundskola, fritids
Grundsär
Gymnasienämnd
Administration
Ej fördelade medel
Insatser barn o ungdom
Summa

Nettokostnad
Jan - Aug
85
3 106
22 467
52 019
755
26 863
3 276
0
66
108 637

UTSKOTT FÖR OMSORG tkr
VERKSAMHET
Utskott för Omsorg
SOC gemensamt
Äldreomsorg
HS enheten
Socialpsykiatri
LSS
Individ och familjeomsorg
Insatser vuxna
Insatser barn och ungdom
Ekonomiskt bistånd
Familjerådgivning, familjerätt
Administration
Ej fördelade medel
Integration/flykting
Projekt
Summa

Nettokostnad
Jan - Aug

2021
Budget
Avvikelse
Jan - Aug
perioden
46
1 306
2 699
-267
3 939
9 971
380
814
4 539
6 875
30 302
2021
Budget
Jan - Aug
80
3 111
22 738
53 412
933
27 984
3 586
1 159
0
113 003
2021
Budget
Jan - Aug

2020
Nettokostnad
Jan-Aug

Avvikelse
helår
prognos

11
-35
336
211
-395
1 653
150
96
201
-923
1 305

0
-50
0
0
-200
1 016
0
154
230
-790
360

Avvikelse
perioden

Avvikelse
helår
prognos
0
-18
-683
-107
-470
1 700
310
1 609
-100
2 241

-5
5
271
1 393
178
1 121
310
1 159
-66
4 366

Avvikelse
perioden

38
1 300
1 344
-605
4 470
8 401
-292
751
4 046
6 427
25 880
2020
Nettokostnad
Jan-Aug
44
3 107
21 765
50 367
716
28 333
3 245
100
50
107 727

2020
Avvikelse
Nettokostnad
helår
Jan-Aug
prognos
100
50
612
909

33
586

133
1 126

100
540

49 111

47 693

-1 418

-142

48 902

9 341
1 469
19 471
8 017
2 995
6 446
4 736
1 049
9 827
0
-703
51
112 429

10 365
1 642
18 435
6 827
2 167
4 347
4 689
1 070
10 439
268
-333
0
108 868

1 024
173
-1 036
-1 190
-828
-2 099
-47
21
612
268
370
-51
-3 561

1 149
200
51
-1 192
-350
-1 250
0
0
227
402
345
78
230

9 237
1 506
18 976
6 897
1 925
2 489
4 676
1 065
9 847
0
-682
42
105 839
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MILJÖNÄMND tkr
VERKSAMHET
Miljönämnd
Energirådgivning
Administration
Miljöskydd
Miljö, hälsa o hållbar utveckling
SUMMA

2021
Nettokostnad
Jan - Aug

Budget
Jan - Aug

97
15
493
-27
551
1 129

98
0
582
359
232
1 271

BYGGNADSNÄMNDEN tkr
VERKSAMHET
Byggnadsnämnd
Stadsbyggnad adm
Bygglov
Planer
Översiktsplan
Karta, Mät, GIS
Bostadsanpassning
Summa

Avvikelse
perioden
1
-15
89
386
-319
142

Avvikelse
helår
prognos
0
0
100
0
0
100

2021
Nettokostnad
Jan - Aug
83
884
-203
932
221
613
329
2 859

Budget
Jan - Aug
104
753
540
521
0
655
368
2 941

Avvikelse
perioden
21
-131
743
-411
-221
42
39
82

Avvikelse
helår
prognos
0
0
210
-218
-222
0
152
-78

2020
Nettokostnad
Jan-Aug
94
7
572
382
531
1 586

2020
Nettokostnad
Jan-Aug
77
743
353
449
0
608
353
2 583
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1. Sammanfattning
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Sammanfattning
Vi har av Orsa kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
-

Kommunens resultat för delåret uppgår till 37,6 mkr, vilket är 2,4 mkr högre än samma period förra året. Verksamhetens nettokostnader
har ökat jämfört med samma period förra året, men så har även skatteintäkter och finansiella intäkter.

-

Kommunens prognos för resultat på helåret uppgår till 30,8 mkr, vilket är hela 16,7 mkr högre än budget. Det beror dels på högre
skatteintäkter, dels på försäljningen av aktier i Grönklittsgruppen.

-

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

-

Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 23,2 mkr för 2021 vilket alltså är lägre än prognostiserat resultat. Skillnaden utgörs
av realisationsvinster vid försäljning av aktier i Grönklittsgruppen.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon tydlig sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att
uppnås.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning delvis har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen har uppnåtts. Vi anser dock att prognostiserad måluppfyllnad
borde framgå tydligare i delårsrapporten.

Verksamhetsmål

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

Orsa 2021-10-09
Jenny Barksjö Forslund
Auktoriserad revisor

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

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
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Inledning forts.
2.3 Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod
Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
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3. Resultat av
granskningen
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Resultat av granskningen
3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar
i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Av RKR R17 framgår att ”Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut” ska finnas med som särskilt
avsnitt i förvaltningsberättelsen. I Orsa kommuns delårsrapport finns dels ett avsnitt i förvaltningsberättelsen benämnt ”Viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk ställning”, dels en egen rubrik ”Särskilda händelser”. Detta skulle kunna tydliggöras ytterligare genom att samlas på ett och
samma ställe och dessutom kompletteras med en beskrivning av händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter delårets slut, alternativt en
skrivelse om att några sådana ej identifierats.
Av RKR R17 framgår vidare att förvaltningsberättelsen ska innehålla ”En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten”. Denna redovisning görs under området ”Större avvikelser inom respektive nämnd och utskott…” men det
skulle kunna tydliggöras genom att klargöra att området avser just avvikelser mot budget.
I stort uppfyller kommunens förvaltningsberättelse väl de krav som preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon tydlig sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer
att målen för god ekonomisk hushållning delvis har utvärderats för kommunkoncernen som helhet, men att detta kan utvecklas ytterligare.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
Mål fastställda av fullmäktige

Måltal

Utfall

Vår bedömning

1

Resultatet för varje femårsperiod (inklusive innevarande
år) ska uppgå till minst 1,5% av skatteintäkterna. Av
riktlinjerna framgår bland annat också regelverk för
avsättning till resultatutjämningsreserv. Denna ska, enligt
nuvarande regler, uppgå till 35 mkr och den är sedan
tidigare fylld.

1,5%, dvs
33,1 mkr

Prognos
111,2 mkr

Målet på 1,5% av skatteintäkterna motsvarar
för femårsperioden 2017-2021 ett resultat om
+33,1 mkr för de fem åren. Beaktat
prognosen för 2021 beräknas ett resultat på
+111,2 mkr.
Resultatutjämningsreserven uppgår till 35
mkr.
Målet bedöms därmed uppnås för 2021.

2

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

30,5%

37,4%

Soliditeten har ökat från 30,4% per 2020-1231 till 37,4% per 2021-08-31.
Målet bedöms därmed uppnås för 2021.

3

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

De investeringar som gjorts hittills under året
har inte krävt ny inlåning. Prognoser tyder
inte heller på ökad inlåning
Målet bedöms därmed uppnås för 2021.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen då samtliga tre mål beräknas
uppnås. Vi anser dock att prognostiserad måluppfyllnad borde framgå tydligare i delårsrapporten.
Noterbart är också att mål 2 och 3 under hösten sannolikt kommer att kompletteras respektive tas bort.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål
I kommunplanen för 2021 framgår en vision med tre inriktningar. Inriktningarna ”mäts” i sex övergripande mål som i sin tur är uppdelade i 17
verksamhetsmål. Detta är nytt för i år. Några av målen har ett längre perspektiv än ett år, andra mäts vid årsskiftet. I delårsrapporten ges en
lägesrapport, inte en bedömning av om målet uppnåtts eller ej.

Visionens inriktning

Övergripande mål kopplade
till inriktning

Mål 2021

Utfall 2021

Vår bedömning

1. I Orsa skapar vi med
människor, inte för

Invånarna ska vara nöjda med
inflytandet i kommunen. Mäts med
SCB:s Nöjd inflytandeindex.

45

Mäts under
hösten 2021

Ej möjligt att bedöma.

Antalet invånare ska öka till 7 000.

6 940

6 947

Målet bedöms uppnås för
2021.

Invånarna ska vara nöjda med att leva
och bo i vår kommun. Mäts med
SCB:s Nöjd regionindex.

63

Mäts under
hösten 2021

Ej möjligt att bedöma.

Invånarna ska vara nöjda med vår
kommuns verksamheter. Mäts med
SCB Nöjd Medborgarindex.

56

Mäts under
hösten 2021

Ej möjligt att bedöma.

Orsa är år 2022 topp 50 i Svenskt
näringslivs ranking av företagsklimat.

Topp 75

72

Målet bedöms uppnås för
2021.

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

1,5%, dvs
33,1 mkr

Prognos
111,2 mkr

Målet bedöms uppnås för
2021.

2. I Orsa finns livskvalitet

3. I Orsa gör vi saker
möjliga

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning. Detta eftersom flera av de övergripande målen mäts under hösten.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
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Resultat av granskningen forts.
3.3 Balanskravet
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR.
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 23,2 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter. Man har
inte korrigerat för orealiserade vinster i värdepapper (-89 tkr) men beloppet är i sammanhanget oväsentligt.
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Resultat av granskningen forts.
3.4 Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 37,6 mkr, vilket är 2,4 mkr högre än samma period förra året. Verksamhetens nettokostnader har
ökat jämfört med samma period förra året (-12,3 mkr), men så har även skatteintäkter (+9,8 mkr) och finansiella intäkter (försäljning av aktier
i Grönklittsgruppen har påverkat med +7,6 mkr).
Kommunens årsprognos uppgår till 30,8 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet men i nivå med föregående års resultat och 16,7 mkr högre
än budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt
över året. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret stämmer ganska bra överens med årets slutliga resultat.
Den relativt stora avvikelsen mot budget beror dels på högre skatteintäkter (+9,2 mkr), dels på försäljningen av aktier i Grönklittsgruppen.
Föregående års positiva effekt av nytt utjämningssystem kvarstår även 2021.

3.5 Balansräkning
Balansomslutningen har ökat med ca 16,5 mkr sedan årsskiftet.
Bland tillgångarna syns främst förändringar inom Fordringar (-12,3 mkr), Kortfristiga placeringar (+15,4 mkr) och Kassa och bank (+13,6 mkr)
Bland Eget kapital och skulder syns främst förändringar inom Eget kapital (+37,6 mkr), Avsättningar för pensioner (+4,9 mkr) och Kortfristiga
skulder (-25,3 mkr) där det är brukligt med lägre nivå vid delåret än vid kalenderårsskiftet
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt, vilket betyder att kommunen har täckning för sina skulder. Kommunen redovisar en soliditet
på 71% och en soliditet med hänsyn taget till ansvarsförpliktelser på 37%, vilket visar på att kommunen har god betalningsförmåga för sina
skulder.
Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Kommunens balanslikviditet är god i samband med delårsbokslutet.
Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 148 mkr (146 mkr vid årsbokslutet 2020).
Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer att balansräkningen i all väsentlighet
ger en rättvisande bild.
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Resultat av granskningen forts.
3.6 Investeringar
Orsa kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 32,3 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 8,1 mkr.
Av delårsrapporten framgår att totala investeringar för kommunen på årsbasis kommer bli ca 10 mkr lägre än budgeterat. Det framgår även
vilka de enskilt största investeringarna är. Den största är utbyggnation av stadsnät.
Noterbart är att ovan siffror bara gäller för kommunen. I de kommunala bolagen är investeringsnivån större och förväntas också öka kraftigt
framgent.

3.7 Sammanställd redovisning
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget
har en ringa omsättning eller balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten.
Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen
som ska bedömas.
Kommentar
Orsa kommun lämnar information om de kommunala bolagen i delårsrapporten och upprättar en sammanställd redovisning i
delårsbokslutet. KPMG har inte granskat de kommunala bolagens räkenskaper.
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:
Orsa Bostäder AB, 100 %
Orsa Lokaler AB, 100 %
Orsa Vatten och Avfall AB, 100%
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Resultat av granskningen forts.
3.8 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Detta med undantag för redovisning av finansiell leasing vilket är
oförändrat jämfört med 2020.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 118

OK KS 2021/00303-1

Delårsrapport 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt 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 Grönklittsgruppen, vilket gör att resultatet ändå ligger på samma nivå.
För finansieringen förväntas ett överskott om 13 mkr (inklusive försäljningen av
grönklittsaktier) och för nämnder och utskott prognostiseras ett samlat överskott om
3,5 mkr. Kommunen förväntas uppnå samtliga ekonomiska mål. Även de mål som
kommunen har satts upp på koncernbolagen förväntas uppnås förutom Orsa Vatten
och Avfall AB.
Under året har kommunen arbetat med sex övergripande mål kopplad till visionens tre
inriktningar. Det som kan uppmärksammas är att målet att 98 procent av hushållen
ska ha tillgång till bredband är uppfyllt. Orsa var först i Dalarna med att nå målet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05 (informationsärende)
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-09-24
Delårsrapport 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15
(26)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 118

OK KS 2021/00303-1

Delårsrapport 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun och koncernbolagen redovisar sammanlagt ett mycket högt 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 Grönklittsgruppen, vilket gör att resultatet ändå ligger på samma nivå.
För finansieringen förväntas ett överskott om 13 mkr (inklusive försäljningen av
grönklittsaktier) och för nämnder och utskott prognostiseras ett samlat överskott om
3,5 mkr. Kommunen förväntas uppnå samtliga ekonomiska mål. Även de mål som
kommunen har satts upp på koncernbolagen förväntas uppnås förutom Orsa Vatten
och Avfall AB.
Under året har kommunen arbetat med sex övergripande mål kopplad till visionens tre
inriktningar. Det som kan uppmärksammas är att målet att 98 procent av hushållen
ska ha tillgång till bredband är uppfyllt. Orsa var först i Dalarna med att nå målet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05 (informationsärende)
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-09-24
Delårsrapport 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15
(26)
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR
STRATEGI
Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Dokument nr: OK KS 2021/00014-39

§ 88

Informationsärenden
1.

Information om heltid som norm
(Märit Lisell Gullberg, Helene Grapenson)

OK KS 2020/00742-6

Kommunen ska erbjuda heltidsanställning
för dem som önskar och har sedan en tid
tillbaka arbetat med projektet Heltid som
norm.
Personalenheten har skickat en enkät
avseende önskemål om heltidsarbete till
främst omsorgen och kostenheten.
Resultatet av enkäten visar att totalt 16,8
årsarbetare inom omsorgen och
kostenheten önskar en ökad
sysselsättningsgrad.
Nästa steg i projektet är diskussioner i
arbetsgrupperna. Frågor som kommer att
diskuteras är bland annat behovet av
grundbemanning, önskade deltider,
arbetsuppgifter, arbetsbelastning och
återhämtning samt scheman.
2.

Extra ärende: Information om
överföringsledning till Grönklitt
(Leif Dalfors (C) och Marilou Hamilton
Levin)

OK KS 2021/00027-56

Diskussion kring finansiering av
överföringsledning VA till Grönklitt samt
önskemål om exploatering i området.
3.

Delårsrapport 2021
(Sara Laggar, Johan Hult)
Kommunen tar varje år fram en
delårsrapport som visar det ekonomiska
resultatet per den sista augusti samt en
lägesrapport kring uppfyllnad av målen.

OK KS 2021/00303-1

Året har präglats av pandemin, vilket
bland annat har resulterat i ökade
lönekostnader med ca 4 miljoner kr över
budget. Kommunen har fått statliga bidrag
för sjuklönekostnader till viss del.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR
STRATEGI
Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Dokument nr: OK KS 2021/00014-39
Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB
visar på ett överskott medan Orsa Vatten
och Avfall AB visar ett nollresultat.
Prognoserna för kommunens utskott och
nämnder visar på ett överskott undantaget
byggnadsnämnden och utskottet för
omsorg avseende individ- och
familjeomsorgen.
Anläggningstillgångarna har inte ökat så
mycket sedan årsskiftet. En förklaring är
att kommunen är i fas med utbyggnaden
av stadsnätet och de stora utbyggnaderna
är klara.
Verksamheterna har till och med augusti
investerat 8 miljoner kr. Det är främst
verksamhetsområde samhälle som har
investerat i stadsnätet och i vägbelysning.
Ytterligare investeringar har skett inom
omsorgen som har köpt bilar istället för att
leasa dem. Inom verksamhetsområde
lärande väntas investeringar i ITutrustning under hösten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-23
Dokument nr: OK KS 2021/00419-1, 044

Kommunstyrelsen
Johan Hult

Kommunalskatt 2022
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 2022 är oförändrad, det vill säga
22:42 per skattekrona.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Johan Hult
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 120

OK KS 2021/00419-1

Kommunalskatt 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2022.

Reservation

Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Hans-Göran Olsson (S) och Tony
Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL).
Nuvarande skattesats är 22:42 per skattekrona.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande 2021-09-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2022.

Yrkanden

Magnus Bjurman (S) yrkar på oförändrad skattesats.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det förstnämnda.

Omröstning

Omröstnings begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande.
Omröstningen utfaller enligt bilaga med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår från
att rösta. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 120

OK KS 2021/00419-1

Kommunalskatt 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2022.

Reservation

Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Hans-Göran Olsson (S) och Tony
Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (11 kap § 6, KL).
Nuvarande skattesats är 22:42 per skattekrona.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande 2021-09-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2022.

Yrkanden

Magnus Bjurman (S) yrkar på oförändrad skattesats.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och Magnus Bjurmans yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det förstnämnda.

Omröstning

Omröstnings begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande.
Omröstningen utfaller enligt bilaga med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår från
att rösta. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19
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Närvaro- och omröstningslista

Kommunstyrelsen 2021-10-25
Ledamot eller
tjänstgörande ersättare

§ 119
Närvaro

Ja

1. Susann Lindblad (C)

1

1

1

2. Håkan Yngström (C)

1

1

1

3. Aino Eurenius (C)

1

1

1

4. Leif Dahlfors (C), ersättare
för vakant plats (C)
5. Bengt-Åke Svahn (KD)

1

1

1

1

1

1

6. Joep Meens (MP)

1

1

1

7. Magnus Bjurman (S)

1

1

1

8. Hans-Göran Olsson (S)

1

1

1

9. Gunilla Elings Friberg (S)

1

1

1

10. Tony Samuelsson (V),

1

1

1

11. Joakim Larsson (M),
ersätter Gunilla Frelin (M)
12. Bibi Andersson (SD)

1
1

1

1

13. Mikael Thalin (C)

1

1

1

Summa

13

8

ersätter Anders Johansson (V)

Övriga närvarande
Lars Olov Simu (KD)
Marie Ehlin
Camilla Staberg
Emma Jidemyr
Henrik Göthberg
Johan Hult

Nej

§ 120

Avstår

Ja

Nej

1

4

1

§
Avstår

1

8

Befattning
Ej tjänstgörande ersättare
Kommunchef
Sekreterare
Kommunikationschef
Chef service och utveckling
Ekonomichef

4

1

Ärende nr
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120
§§ 119-120

Ja

Nej

Avstår
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 05.10.2021

§ 86

OK KS 2021/00290-1

Kommunalskatt 2022
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år 2022.

Avstår från att delta i beslutet

Magnus Bjurman (S) och Olof Herko (S) avstår från att delta i beslutet.

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

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-09-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 är oförändrad, det vill säga
22:42 per skattekrona.

Yrkanden

Susann Lindblad (C) yrkar att kommunalskatten sänks med 10 öre till 22:32 per
skattekrona.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och Susann Lindblads yrkande och
finner att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15
(18)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-09
Dokument nr: OK OMS 2021/00105-4, 706

Verksamhetsområde omsorg
Jesper Karlsson

Kommunstyrelsen

Avgifter omsorgen 2022
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för äldre- och funktionsvariationsomsorg,
avgiftsnivåer och taxor beslutas av kommunfullmäktige. De nu aktuella taxorna har
inte varit föremål för revidering de senaste fem åren. Mot bakgrund härav lämnas i det
följande ett förslag till nya avgifter, som delvis därför är lite mer förändrat än en vanlig
årlig översyn.
Förslaget innehåller med andra ord en rad förändringar, såväl omdisponeringar och
omformuleringar som ändringar i sak. Det nya förslaget bör alltså läsas som en ny
helhet, men för att underlätta belysandet av skillnaderna har en särskild jämförelse
tagits fram som bilaga till tjänsteutlåtandet. Den extra jämförelsen känns extra
angelägen då beslut om avgifters nivåer i allra högsta grad är ett politiskt beslut – att
exempelvis sätta låga avgifter eller t.o.m. helt avgiftsbefria vissa sorters insatser
innebär alltid i förlängningen en prioritering gällande användandet av skattemedel.
Med det sagt kan några av de större skillnaderna ändå i korthet belysas här. Den röda
tråden genom förslaget har gått ut på att i andan av Vision Orsa 2050 fortsätta hitta
förenklingar. Med det avses först och främst att det ska bli lättare för omsorgstagarna
att förstå avgifterna, ambitionen har varit att hitta och beskriva det enkla, utan allt för
många undantag och specialfall. För det andra avses det samtidigt få positiva effekter
genom mindre administration för avgiftshandläggningen.
För hemtjänstavgifterna föreslås att avgifterna nivåindelas efter vissa schabloner i
stället för timmar. Omsorgstagarna får den insats de behöver, det är inte kopplat till
timmar och minuter, så det vore önskvärt med samma retorik även ur
avgiftshänseende. Ledsagning likställs med hemtjänst ur avgiftshänseende och
boendestöd föreslås avgiftsbefrias helt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Jämförelse mellan nuvarande avgifter och det nya förslaget 2021-09-14
Förslag till riktlinjer för avgifter i omsorgen 2021-09-14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Jesper Karlsson
Omsorgschef

1(1)
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STRATEGI
PROGRAM
HANDLINGSPLAN
POLICY

RIKTLINJE
REGLER

Riktlinjer för
avgifter i omsorgen
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå

Riktningsdokument

Ramdokument

Över sikt lig

St r at egi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän

Pr ogr am
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Rikt linjer
rekommenderade sätt att agera

Det aljer ad

Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunensRikt linje för St yrdokument , vad är en rikt linje
Riktlinjen ger ett konkret stöd för ett visst handlande och anger till exempel rekommendationer för hur en policy
ska uppnås. Riktlinjen utformas för en viss verksamhet och kan betraktas som en allmänt hållen handbok.
Riktlinjen lämnar ett visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.
Riktlinjen ska ge konkret stöd för hur den befintliga verksamheten ska genomföras. Riktlinjen kan lägga ett golv
för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjen kan
också vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt.

Beslutad av: kommunfullmäkt ige
Datum för beslut:
Dokumentet gäller för:
För revidering ansvarar:
Datum för revidering:
Diarienummer:
Bilagor:
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Rikt linjer f ör avgif t er i omsorgen
Dessa riktlinjer beskriver kommunens avgiftssystem och tillämpningsanvisningar för äldreomsorgen
och särskilda omsorgen i Orsa kommun. I huvudsak handlar det om insatser beviljade enligt
socialtjänstlagen (2001:453), i det följande SoL. Kommuner har enligt SoL rätt att ta ut avgifter för
äldre- och funktionsvariationsomsorg. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens
självkostnader.
Avgiftsnivåer och taxor beslutas av kommunfullmäktige. Flera av de belopp som används för att
beräkna avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är enligt SoL knutna till
prisbasbeloppet. År 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor.
Avgiften grundar sig på omfattningen av de insatser omsorgstagaren har, hens inkomster och
boendekostnad. Omsorgstagaren betalar aldrig mer än maxavgiften för de insatser som hen beviljats.
Däremot kan avgiften bli lägre beroende på inkomst och boendekostnad, avgiften kan t.o.m. helt
sättas ned till noll kronor.

1 Inkomster
Som inkomst räknas skattepliktiga inkomster av tjänst (t.ex. pension, sjukpenning och livränta),
näringsverksamhet och kapital. Även vissa inkomster och ersättningar som inte är skattepliktiga läggs
till omsorgstagarens nettoinkomst. Exempel på sådant kan enligt 8 kap. 4 § SoL vara utländska
inkomster (pensioner och invalidförmåner), ersättning från avtalsgruppförsäkring (AGS),
bostadstillägg till pensionärer (BTP) och särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP).
Om omsorgstagaren bor tillsammans med sin make/maka beräknas inkomsten som hälften av deras
sammanlagda inkomst. För sambor räknas inkomsten var för sig.

2 Boendekostnader
Om omsorgstagaren bor i egen lägenhet eller på äldreboende är hyran eller månadsavgiften hens
boendekostnad. Har omsorgstagaren lån på bostaden räknas dessutom räntekostnaden in. Eventuell
kostnad för uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller månadsavgift, räknas också som
boendekostnad.
Om omsorgstagaren bor i eget hus ingår räntekostnad på bostadslån, tomträttsavgäld och
fastighetsavgift. Kostnader för uppvärmning och drift beräknas enligt ett schablonbelopp som
Pensionsmyndigheten tar fram (203 kr/m² för 2021). Boendekostnaden delas med det antal vuxna
personer som delar hushåll.
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3 Beräkning av avgift
Kommunen ska se till att omsorgsavgifterna inte blir för höga, så att omsorgstagaren har kvar
tillräckliga medel för sina normala levnadskostnader. Omsorgstagaren får därför räkna bort en viss
del av sina inkomster innan avgiften kan fastställas. Det är det som kallas förbehållsbelopp.
Förbehållsbeloppet är summan av ett minimibelopp (se nedan) och omsorgstagarens
boendekostnad. Förbehållsbeloppet dras från omsorgstagarens sammanlagda inkomst efter skatt
och det som återstår kallas avgiftsutrymme.
Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift omsorgstagaren ska betala för de insatser hen är
beviljad. Beroende på hur stort avgiftsutrymmet är kan avgiften reduceras. Finns inget
avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Däremot betalar omsorgstagaren alltid hyra, mat, resor och
hjälpmedel.
När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att omsorgstagarensmake/maka eller sambo
inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Av den anledningen gör kommunen olika
beräkningar för ensamstående och sammanboende i det följande för att undvika detta.

3.1 Minimibeloppet
Minimibeloppet regleras i 8 kap. 7 §SoL och motsvaras av en viss andel av prisbasbeloppet. För 2022
är minimibeloppet 5 452 kronor per månad för ensamstående och 4 607 kronor vardera för
sammanboende makar och sambor.
Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, dagstidning,
telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, enklare tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor samt möbler och husgeråd.
Om omsorgstagarens kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger normalkostnaderna, eller
om hen har andra fördyrande levnadsomkostnader, kan ansökan göras om ett individuellt tillägg.
Dessa kostnader ska då vara varaktiga (under minst sex månader) och uppgå till minst 200 kronor per
månad. Det kan t.ex. gälla kostnader för god man.

3.1.1 Anpassningar av minimibeloppet för särskilt boende
För den som bor på särskilt boende görs två justeringar av minimibeloppet automatiskt, det är med
andra ord inte något som omsorgstagaren måste ansöka om särskilt.
För den fördyring som det innebär att köpa maten färdiglagad via kommunen, j ämfört med att laga
maten själv, får omsorgstagaren en kompensation på avgiften genom ett individuellt tillägg på
förbehållsbeloppet som motsvarar kostnaden för tillagningen. Tillägget utgörs av mellanskillnaden
mellan matavgiften och Konsumentverkets schablon för livsmedelskostnader.
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Åt andra hållet görs sedan ett avdrag från minimibeloppet då flera av kostnaderna som ska täckas
redan ingår i boendet, exempelvis möbler, husgeråd och hushållsel. Det motsvaras av 8 ‰ av
prisbasbeloppet per månad f ör ensamstående och 6 ‰ av prisbasbeloppet per månad för
sammanboende (för 2022 motsvaras det av 386 kronor för ensamstående och 290 kronor för
sammanboende).

3.2 Dubbla boendekostnader
Omsorgstagare som flyttar in permanent på ett särskilt boende kan behöva tid att ställa om från
tidigare boende. Den som har för avsikt att avveckla sin tidigare bostad kan under en
omställningsperiod få räkna med både den gamla och nya bostadskostnaden i underlaget när avgiften
beräknas. Detta gäller under inflyttningsmånaden samt ytterligare högst tre månader för hyresrätt
och högst sex månader för eget ägt boende.

4 Omsorgsavgift
Den sammanlagda avgiften för de insatser som beviljats kan, som ovan beskrivits, inte överstiga
omsorgstagarens avgiftsutrymme. Med andra ord utgår ingen avgift om det inte finns något
avgiftsutrymme. För den som har tillräckligt stort avgiftsutrymme finns det dessutom ett tak för vad
omsorgen, utöver mat och hyra, får kosta. Denna maxtaxa framgår av 8 kap. 5 § SoL. För 2022 uppgår
maxtaxan till 2 170 kronor per månad.
Beviljade insatser debiteras enligt fasta taxor för vissa insatser. För övriga insatser debiteras
omsorgsavgiften enligt tre nivåer, den enskilde placeras i en av nivåerna utifrån vilka insatser som
beviljats (och man betalar endast för en nivå).

4.1 Nivå 1 – enstaka insatser per månad
Den lägsta nivån (nivå 1) är för de som enbart har enstaka insatser per månad. Det kan exempelvis
handla om städning var tredje vecka. Avgiften blir i dessa fall 400 kronor per månad (om inte
avgiftsutrymmet är lägre än så).

4.2 Nivå 2 – enstaka insatser per vecka
Mellannivån (nivå 2) är för de som har enstaka insatser per vecka. Det kan exempelvis handla om inköp
en gång per vecka. Avgiften blir i dessa fall 1 600 kronor per månad (om inte avgiftsutrymmet är lägre
än så).

7 av 11

76 Avgifter omsorgen 2022 - OK OMS 2021/00105-4 Avgifter omsorgen 2022 : Riktlinje för avgifter i omsorgen 2022 (2021-09-14)

4.3 Nivå 3 – maxtaxa
Högsta nivån (nivå 3) är för övriga omsorgstagare, alltså för de som har f ler än enstaka insatser per
vecka. Avgiften blir hela den enskildes avgiftsutrymme, dock aldrig högre än maxtaxan (2 170 kronor
per månad för 2022).

4.4 Särskilda insatser med fast taxa
4.4.1 Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 400 kronor per månad. Den som har beviljats trygghetslarm får även
ett brandlarm installerat, för detta utgår ingen avgift.

4.4.2 Dagverksamhet
Avgiften för äldreomsorgens dagverksamhet är 45 kronor per dag för själva deltagandet (omsorgen)
Därutöver debiteras maten med 65 kronor per dag.

4.4.3 Korttids
Avgiften för omsorgen på korttids är 70 kronor per dag. Därutöver debiteras maten med 130 kronor
per dag. Här räknas in- och utskrivningsdag tillsammans som en dag.

4.4.4 Särskilt boende
Avgiften för mat, helpension på särskilt boende, är 3 950 kronor per månad. Därutöver debiteras 175
kronor per månad för förbrukningsmaterial och 50 kronor per månad för hjälpmedel.
Vid frånvaro på grund av tillfällig vistelse på sjukhusminskar omsorgstagarens matavgift från första
dagen. Avdrag sker endast med hela dagar och in- och utskrivningsdag räknas tillsammans som en
dag.

4.4.5 Trygghetsboende - l unchabonnemang
Ett lunchabonnemang på trygghetsboendet på Lillåhem kostar 1 950 kronor per månad.
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5 Omsorgsresor
Den som är beviljad dagverksamhet inom äldreomsorgen kan få hjälp med skjuts till och från
verksamheten. Denna skjuts utförs i samarbete med Dalatrafik (Region Dalarna). Kommunen
debiterar i dessa fall en avgift i enlighet med Dalatrafiks taxa (för 2022 innebär det 20 kronor per resa).
För annan resa från kommunens verksamhet till hemmet, exempelvis från korttids till hemmet, kan
en kommunresa beviljas om det finnssärskilda skäl. Sådan resa debiteras med en avgift som även här
följer Dalatrafiks taxa (för 2022 innebär det 40 kronor per resa).

6 Hyra
Den som bor på ett särskilt boende hyr bostaden i andra hand genom kommunen.
Hyresbestämmelserna utgår från 12 kap. jordabalken (1970:994), i det följande JB. Hyran baseras på
lägenhetens yta med ett pris baserat på kommunens självkostnad gentemot hyresvärden. Hyrorna
räknas upp den 1 januari varje år enligt konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår).
Hyrespriset anpassas varje år till indextalet för oktober månad, året innan.

6.1 Bostadsavgift som inte är hyra (korttids)
För den som bor i korttidsboendeoch inte betalar någon annan hyra tasen vissboendeavgift ut. Enligt
8 kap. 5 § SoL är den högst en viss andel av prisbasbeloppet, för 2022 är det 2 229 kronor per månad.

6.2 Debitering vid in-, ut- och omflyttning
Vid inflyttning och omflyttning erläggs hyra det antal dagar i kalendermånaden som omsorgstagaren
disponerar respektive boende.
Vid utflyttning på grund av dödsfall debiteras hyran den månad omsorgstagaren avlider och en månad
därefter, enligt 12 kap. 5 §2 st. JB. Om bostaden städas ur och görstillgänglig för ny hyresgäst tidigare
kan hyran debiteras t.o.m. det datum nyckel lämnas tillbaka och slutbesiktning godkänts. I det fall
bostaden inte är tömd och städad inom föreskriven tid debiterar kommunen merkostnader i samband
med flyttstädning och magasinering av möbler och annat bohag.
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7 Hemsjukvård
7.1 Besök av hemsjukvården
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast debiteras med 150 kronor per besök,
dock maximalt 450 kronor per månad. Kostnaderna för hemsjukvården och omsorgsavgifterna räknas
dessutom ihop, omsorgstagaren betalar aldrig mer än maxtaxan.

7.2 Hjälpmedel
För hjälpmedel tas det ut en avgift på 150 kronor per hjälpmedel. Hj älpmedel ingår inte i maxtaxan.
När ett hjälpmedel inte längre behövs och/eller omsorgstagaren har avlidit ska det lämnas tillbaka.
Om det inte återlämnas utgår en avgift för att täcka kommunens kostnader för det försvunna
hjälpmedlet.

8 Allmänt om handläggningen av avgifterna
Om omsorgstagaren beviljas insatser som är avgiftsbelagda får hen även ett särskilt avgiftsbeslut.

8.1 Ändrade förhållanden
Om de insatser som omsorgstagaren är beviljad förändras, eller om inkomsten eller
boendekostnaden förändras, kan det påverka avgiften. Omsorgstagaren är därför skyldig att
meddela sådana förändringar så fort de sker, kommunen fattar då ett nytt avgiftsbeslut. Ändring sker
från den månad då uppgifterna kommit in till kommunen.
Varje månad beräknas innehålla 30 kalenderdagar när beräkning om frånvaro sker.

8.2 Avgiften räknas om varje år
Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet justerasvarje år, i enlighet med 8 kap.9 § SoL. I samband
med den årliga omräkningen av avgifterna beräknas omsorgstagarens avgifter och avgiftsutrymme.
Det är viktigt att det finns ett komplett beslutsunderlag – varje år begärs det därför in
inkomstuppgifter i samband med att den årliga taxan revideras. Den som inte lämnar sådan uppgift
antas ha tillräckligt avgiftsutrymme för maximal avgift.
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8.3 Rätt att överklaga
Om omsorgstagaren upplever att avgifterna inte stämmer eller att beräkningarna är felaktiga kan
avgiftsbeslutet överklagas. Ett överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från
den dag då omsorgstagaren tog del av beslutet. Det skriftliga överklagandet skickas till kommunen
(Orsa kommun, Avgiftshandläggare, Box 23, 794 21 Orsa) som i sin tur skickar vidare det till rätt
instans, om inte kommunen själv ändrar beslutet på det sätt som omsorgstagaren begärt. Debitering
sker månadsvis i efterskott.

9 Sammanfattande tabell – avgifter 2022
Insat s

Avgift

Beräknas

Omsorg – nivå 1

400 kronor

/månad

Omsorg – nivå 2

1 600 kronor

/månad

Omsorg – nivå 3

2 170 kronor

/månad

400 kronor

/månad

Trygghetslarm
Dagverksamhet äldreomsorg (omsorg)

45kronor

/dag

Dagverksamhet äldreomsorg (mat)

65kronor

/dag

Dagverksamhet äldreomsorg (resa)

20 kronor

/resa

Korttids (omsorg)

70 kronor

/dygn

Korttids (mat)

130 kronor

/dygn

Korttids (resa)

40 kronor

/resa

Matabonnemang SÄBO

3 950 kronor

/månad

175 kronor

/månad

50 kronor

/månad

1 950 kronor

/månad

Förbrukningsmaterial SÄBO
Hjälpmedel SÄBO
Lunchabonnemang trygghetsboende
Hembesök hemsjukvården (inkl. rehab)

150 kronor

/besök
(dock max 450 kr/mån)

Hjälpmedel

150 kronor
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BILAGA TILL TJÄNSTEUTLÅTANDE
(RIKTLINJER FÖR AVGIFTER I OMSORGEN)
2021-07-16
Dokument nr: OK OMS 2021/00105-2, 706

Verksamhetsområde omsorg
Jesper Karlsson

Bilaga - jämförelse mellan nuvarande avgifter och det nya
förslaget (riktlinjer för avgifter i omsorgen)
Nedan följer en enkel sammanställning i tabellform för att få fram skillnaderna mellan
det nya förslaget och de avgifter som gäller idag. Sammanställningen krävs då det är
flera ändringar. Det bör ses som en utgångspunkt för en vidare diskussion men ger i vart
fall ett underlag för förberedda frågor. Motiven bakom de förslagna förändringarna
kommer även kunna utvecklas ytterligare vid sammanträdet.
Aktuella avgifter
Hemtjänst

Upp till 1 h/månad: 380 kr
Upp till 2 h/månad: 760 kr
Upp till 3 h/månad: 1 140 kr
Upp till 4 h/månad: 1 520 kr
Över 4 h/månad: 2 138 kr
Avdrag för frånvaro görs med 1/30
per dag från första dagen om
vårdtagaren anmält frånvaron
senast sju dagar innan.
Vid frånvaro pga sjukhusvistelse sker
reducering från första frånvarodagen

Nya förslaget
Nivå 1: Enstaka insatser per
månad: 400 kr
Nivå 2: Enstaka insatser per
vecka: 1 600 kr
Nivå 3: Maxtaxa (fler än enstaka
insatser per vecka): 2170 kr
Avdrag görs inte regelmässigt

Boendestöd

Samma som hemtjänst

Ingen avgift

Trygghetslarm

400 kr/månad och fria utryckningar
Ingen installationsavgift

Dagverksamhet

Omsorg: 45 kr/dag
Mat: 55 kr/dag

400 kr/månad och fria
utryckningar
Ingen installationsavgift
Omsorg: 45 kr/dag
Mat: 65 kr/dag

Trygghetsboende

Lunchabonnemang: 1 650 kr/mån

Lunchabonnemang: 1 950 kr/mån

Särskilt boende

Förbehållsbelopp justeras nedåt för
- viss del av möbler/husgeråd med en
tolftedel av 4,56 % av
prisbasbeloppet för ensamstående
och med en tolftedel av 2,60 % för
sammanlevande
- hushållsel med en tolftedel av 8,42
% av prisbasbeloppet för
ensamstående och en tolftedel av
5,48 % för sammanlevande
Matabonnemang: 3 650 kr/månad
Vid frånvaro görs avdrag med 1/30
per hel frånvarodag

Förbehållsbelopp justeras nedåt
för möbler, husgeråd och
hushållsel motsvarande 8 ‰ av
prisbasbeloppet per månad för
ensamstående och 6 ‰ av
prisbasbeloppet per månad för
sammanboende

Matabonnemang: 3 950
kr/månad
Vid frånvaro görs avdrag med
1/30 per hel frånvarodag
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Förbrukningsmaterial: 150 kr/månad
Debiterad hyra vid dödsfall: den
månad den enskilde avlider och en
månad till enl. jordabalken 12 kap 5§
andra stycket

Boendekostnad
vid uträkning av
förbehållsbelopp

Bostadskostnad beräknas på den
faktiska kostnaden:
Lägenhet: månadshyra och eventuell
uppvärmningskostnad
Eget hus: årskostnaden för
uppvärmning, vatten, sophämtning,
fastighetsavgift, villaförsäkring,
eventuell slamtömning och
ränteutgift för bolån. Summan delas
på tolv och det blir
månadskostnaden.

Hemsjukvård

Ledsagning

100 kr/tillfälle, max 500 kr/mån

Förbrukningsmaterial: 175
kr/månad
Samma som tidigare med
möjlighet att korta ner
uppsägningstiden
till det datum nyckel lämnas
tillbaka efter godkänd
slutbesiktning
Lägenhet:
hyran/månadsavgiften,
eventuella räntekostnader på
bolån och eventuell kostnad för
uppvärmning och varmvatten
Eget hus: räntekostnad på
bostadslån, tomträttsavgäld och
fastighetsavgift.
Uppvärmning och drift beräknas
enligt ett schablonbelopp som
Pensionsmyndigheten tar fram
(203 kr/m2 för 2021)
Boendekostnaden delas med det
antal vuxna personer som delar
hushåll.
Avgift tas ut om hjälpmedel inte
lämnas tillbaka, för att täcka
kommunens kostnader
Samma som för hemtjänst, se
ovan
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 113

OK OMS 2021/00105-4

Avgifter omsorgen 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen. Riktlinjerna
revideras årligen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för äldre- och funktionsvariationsomsorg. De nu
aktuella taxorna har inte reviderats de senaste fem åren. Verksamhetsområde omsorg
har därför gjort en översyn av taxorna och lämnar ett förslag till nya riktlinjer. Dessa
innehåller en rad förändringar, såväl omdisponeringar och omformuleringar som
ändringar i sak. Det nya förslaget bör alltså läsas som en helhet, men för att underlätta
belysandet av skillnaderna har en särskild jämförelse tagits fram som bilaga till
tjänsteutlåtandet. Beslut om avgifters nivåer är ett politiskt beslut, till exempel att sätta
låga avgifter eller t.o.m. helt avgiftsbefria vissa typer av insatser innebär alltid i
förlängningen en prioritering gällande användandet av skattemedel.
Det ska också bli lättare för omsorgstagarna att förstå avgifterna, ambitionen har varit
att hitta och beskriva det enkla utan allt för många undantag och specialfall. Det kan
samtidigt få positiva effekter genom mindre administration för avgiftshandläggningen.
För hemtjänstavgifterna föreslås att avgifterna nivåindelas efter vissa schabloner i
stället för timmar. Omsorgstagarna får den insats de behöver och det är inte kopplat till
timmar och minuter. Ledsagning likställs med hemtjänst ur avgiftshänseende och
boendestöd föreslås avgiftsbefrias helt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2021-09-15
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-09-09
Jämförelse mellan nuvarande avgifter och det nya förslaget 2021-07-16
Förslag till riktlinjer för avgifter i omsorgen 2021-09-14

Förslag till beslut

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen. Riktlinjerna
revideras årligen.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 113

OK OMS 2021/00105-4

Avgifter omsorgen 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen. Riktlinjerna
revideras årligen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för äldre- och funktionsvariationsomsorg. De nu
aktuella taxorna har inte reviderats de senaste fem åren. Verksamhetsområde omsorg
har därför gjort en översyn av taxorna och lämnar ett förslag till nya riktlinjer. Dessa
innehåller en rad förändringar, såväl omdisponeringar och omformuleringar som
ändringar i sak. Det nya förslaget bör alltså läsas som en helhet, men för att underlätta
belysandet av skillnaderna har en särskild jämförelse tagits fram som bilaga till
tjänsteutlåtandet. Beslut om avgifters nivåer är ett politiskt beslut, till exempel att sätta
låga avgifter eller t.o.m. helt avgiftsbefria vissa typer av insatser innebär alltid i
förlängningen en prioritering gällande användandet av skattemedel.
Det ska också bli lättare för omsorgstagarna att förstå avgifterna, ambitionen har varit
att hitta och beskriva det enkla utan allt för många undantag och specialfall. Det kan
samtidigt få positiva effekter genom mindre administration för avgiftshandläggningen.
För hemtjänstavgifterna föreslås att avgifterna nivåindelas efter vissa schabloner i
stället för timmar. Omsorgstagarna får den insats de behöver och det är inte kopplat till
timmar och minuter. Ledsagning likställs med hemtjänst ur avgiftshänseende och
boendestöd föreslås avgiftsbefrias helt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för omsorg 2021-09-15
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde omsorg 2021-09-09
Jämförelse mellan nuvarande avgifter och det nya förslaget 2021-07-16
Förslag till riktlinjer för avgifter i omsorgen 2021-09-14

Förslag till beslut

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen. Riktlinjerna
revideras årligen.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10
(26)

OK Kommunstyrelsens utskott för omsorgs sammanträde den 2021-09-15 - Avgifter omsorgen 2022, nytt förslag : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för omsorgs sammanträde den 2021-09-15 - Avgifter omsorgen 2022, nytt förslag

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för omsorg
Sammanträdesdatum: 15.09.2021

§ 80

OK OMS 2021/00105-4

Avgifter omsorgen 2022, nytt förslag
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen. Riktlinjerna
revideras årligen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för äldre- och funktionsvariationsomsorg,
avgiftsnivåer och taxor beslutas av kommunfullmäktige. De nu aktuella taxorna har
inte varit föremål för revidering de senaste fem åren. Mot bakgrund härav lämnas i det
följande ett förslag till nya avgifter, som delvis därför är lite mer förändrat än en vanlig
årlig översyn.
Förslaget innehåller med andra ord en rad förändringar, såväl omdisponeringar och
omformuleringar som ändringar i sak. Det nya förslaget bör alltså läsas som en ny
helhet, men för att underlätta belysandet av skillnaderna har en särskild jämförelse
tagits fram som bilaga till tjänsteutlåtandet. Den extra jämförelsen känns extra
angelägen då beslut om avgifters nivåer i allra högsta grad är ett politiskt beslut – att
exempelvis sätta låga avgifter eller t.o.m. helt avgiftsbefria vissa sorters insatser
innebär alltid i förlängningen en prioritering gällande användandet av skattemedel.
Med det sagt kan några av de större skillnaderna ändå i korthet belysas här. Den röda
tråden genom förslaget har gått ut på att i andan av Vision Orsa 2050 fortsätta hitta
förenklingar. Med det avses först och främst att det ska bli lättare för omsorgstagarna
att förstå avgifterna, ambitionen har varit att hitta och beskriva det enkla, utan allt för
många undantag och specialfall. För det andra avses det samtidigt få positiv a effekter
genom mindre administration för avgiftshandläggningen.
För hemtjänstavgifterna föreslås att avgifterna nivåindelas efter vissa schabloner i
stället för timmar. Omsorgstagarna får den insats de behöver, det är inte kopplat till
timmar och minuter, så det vore önskvärt med samma retorik även ur
avgiftshänseende. Ledsagning likställs med hemtjänst ur avgiftshänseende och
boendestöd föreslås avgiftsbefrias helt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Jämförelse mellan nuvarande avgifter och det nya förslaget 2021-09-14
Förslag till riktlinjer för avgifter i omsorgen 2021 -09-14

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-04
Dokument nr: OK KS 2021/00252-2, 406

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Höjning av avfallsavgifter
Sammanfattning av ärendet

Den framtagna driftbudgeten för 2022 visar på ett underskott om ca 1,2 miljoner kr för
avfallsverksamheten. Därför föreslår styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB en höjning
av avfallsavgifterna med 9% från och med årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning med 256 kr/år (21 kr/månad) för fastigheter med
hämtning var fjärde vecka. För fritidshus med hämtning under perioden 1 april och 30
september innebär det en ökning med 163 kr/år (14 kr/månad).

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari
2022.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
NODAVA AB

Marilou Hamilton Levin
VD NODAVA AB

1(1)
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Protokoll 2, 2021-05-19, Orsa Vatten och Avfall AB
Tid: 2021-05-19
Plats: Kommunhuset, Kommunsalen, Orsa
Beslutande
Leif Dahlfors, Ordförande
Olof Herko, Vice ordförande
Kurt Rågstad
Karin Bohlin § 6-15
Lars-Olof Uleander

Övriga närvarande
Marilou Hamilton Levin, VD
Marie-Louise Bengtsson, VD-assistent

§9 Begäran om utökning av borgensåtagande för lån
VD Marilou Hamilton Levin informerade att bolaget står inför stora
investeringar på VA de närmsta åren. Dessa investeringar är nödvändiga för att
bolaget ska ha tillräckligt skydd i sina anläggningar, klara miljökraven på sina
avloppsanläggningar samt klara kommunens planerade utbyggnader/
bostadsförsörjning. Investeringar för avfallsverksamheten gäller årliga
investeringar som behövs för att upprätthålla avfallsanläggningen.
Bolagets borgensutrymme uppgår idag till 175 Mkr varav 140 Mkr är nyttjad.
Utan utökat borgensåtagande kan bolaget inte genomföra VA-utbyggnader
enligt kommunens plan eller enligt miljökraven.
Styrelsen beslutar att tillskriva Kommunfullmäktige om ett utökat
borgensåtagande med 125 Mkr, från 175 Mkr till 300 Mkr.
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Driftbudget för Avfall för 2022 samt förslag till justering av avfallstaxa
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag på driftbudget 2022 för
avfallsverksamheten samt förslag till justering av avfallsavgiften enligt bilaga nr
4. Den framlagda driftbudgeten för 2022 visar ett underskott på ca 1,2 Mkr. I
budgeten ingår den sista relegeringen av förbränningsskatt som infördes i april
2020 och som ökas stegvis till och med 2022. För att balansera budgeten
behöver därför avfallsavgifterna justeras med 9 %, vilket innebär en ökning med
256 kr per år för en fastighet med hämtning var 4:e vecka.
Styrelsen beslutar att anta driftbudget 2022 för avfallsverksamheten enligt
bilaga nr 4.
Styrelsen beslutar vidare att förslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om en höjning av avfallsverksamheten med 9
% från och med 1 januari 2022.
Driftbudget för VA för 2022 samt förslag till justering av VA-taxa
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag på driftbudget för VA
verksamheten för 2022 samt förslag på justering av VA-avgifterna med 5% från
och med 1 januari 2022 enligt bilaga nr 5. VA-verksamheten har under flera år
redovisat ett negativt resultat. Anledningen till detta är bl.a. akuta
underhållsinsatser, lönejusteringar i Nodava, högre avskrivningar mm. För 2022
visar den preliminära budgeten ett underskott på 1,1 Mkr. En justering av
anläggnings- och brukningsavgifterna med 5% behövs för att balansera
resultatet för 2022.
Styrelsen beslutar att anta driftbudget för VA-verksamheten för 2022 enligt
bilaga nr 5.
Styrelsen beslutar vidare att föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om en höjning av VA-avgifterna med 5% från
och med 1 januari 2022.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 114

OK KS 2021/00252-2

Höjning av avfallsavgifter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari
2022.

Sammanfattning av ärendet

Den framtagna driftbudgeten för 2022 visar på ett underskott om ca 1,2 miljoner kr för
avfallsverksamheten. Därför föreslår styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB en höjning
av avfallsavgifterna med 9% från och med årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning med 256 kr/år (21 kr/månad) för fastigheter med
hämtning var fjärde vecka. För fritidshus med hämtning under perioden 1 april och 30
september innebär det en ökning med 163 kr/år (14 kr/månad).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari
2022.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11
(26)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 114

OK KS 2021/00252-2

Höjning av avfallsavgifter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari
2022.

Sammanfattning av ärendet

Den framtagna driftbudgeten för 2022 visar på ett underskott om ca 1,2 miljoner kr för
avfallsverksamheten. Därför föreslår styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB en höjning
av avfallsavgifterna med 9% från och med årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning med 256 kr/år (21 kr/månad) för fastigheter med
hämtning var fjärde vecka. För fritidshus med hämtning under perioden 1 april och 30
september innebär det en ökning med 163 kr/år (14 kr/månad).

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari
2022.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11
(26)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 05.10.2021

§ 78

OK KS 2021/00252-2

Höjning av avfallsavgifter
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari
2022.

Sammanfattning av ärendet

Den framtagna driftbudgeten för 2022 visar på ett underskott om ca 1,2 miljoner kr för
avfallsverksamheten. Därför föreslår styrelsen i Orsa Vatten och Avfall AB en höjning
av avfallsavgifterna med 9% från och med årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning med 256 kr/år (21 kr/månad) för fastigheter med
hämtning var fjärde vecka. För fritidshus med hämtning under perioden 1 april och 30
september innebär det en ökning med 163 kr/år (14 kr/månad).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1 januari
2022.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4 (18)

78 Höjning av VA-avgift - OK KS 2021/00253-2 Höjning av VA-avgift : Höjning av VA-avgift

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-04
Dokument nr: OK KS 2021/00253-2, 346

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Höjning av VA-avgift
Sammanfattning av ärendet

Den preliminära budgeten 2022 för VA-verksamheten visar på ett underskott om 1, 1
miljoner kronor. Verksamheten har under flera år visat på ett negativt resultat bland
annat på grund av akuta underhållsinsatser. Kostnader som förväntas öka framöver
gäller bland annat reparation och underhåll samt VA-frågan i Grönklitt. Styrelsen i
Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför en höjning av anläggnings- och
brukningsavgifterna med 5% från årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning av anläggningsavgiften med 10 356 kr för typhus A. Det
innebär en ökning med 491 kr/år (41 kr/mån) i brukningsavgift för typhus A och 5 569
kr/år (464 kr/mån) för typhus B.

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1
januari 2022.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
NODAVA AB

Marilou Hamilton Levin
VD NODAVA AB

1(1)
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Protokoll 2, 2021-05-19, Orsa Vatten och Avfall AB
Tid: 2021-05-19
Plats: Kommunhuset, Kommunsalen, Orsa
Beslutande
Leif Dahlfors, Ordförande
Olof Herko, Vice ordförande
Kurt Rågstad
Karin Bohlin § 6-15
Lars-Olof Uleander

Övriga närvarande
Marilou Hamilton Levin, VD
Marie-Louise Bengtsson, VD-assistent

§9 Begäran om utökning av borgensåtagande för lån
VD Marilou Hamilton Levin informerade att bolaget står inför stora
investeringar på VA de närmsta åren. Dessa investeringar är nödvändiga för att
bolaget ska ha tillräckligt skydd i sina anläggningar, klara miljökraven på sina
avloppsanläggningar samt klara kommunens planerade utbyggnader/
bostadsförsörjning. Investeringar för avfallsverksamheten gäller årliga
investeringar som behövs för att upprätthålla avfallsanläggningen.
Bolagets borgensutrymme uppgår idag till 175 Mkr varav 140 Mkr är nyttjad.
Utan utökat borgensåtagande kan bolaget inte genomföra VA-utbyggnader
enligt kommunens plan eller enligt miljökraven.
Styrelsen beslutar att tillskriva Kommunfullmäktige om ett utökat
borgensåtagande med 125 Mkr, från 175 Mkr till 300 Mkr.
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§

11

§

12

Driftbudget för Avfall för 2022 samt förslag till justering av avfallstaxa
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag på driftbudget 2022 för
avfallsverksamheten samt förslag till justering av avfallsavgiften enligt bilaga nr
4. Den framlagda driftbudgeten för 2022 visar ett underskott på ca 1,2 Mkr. I
budgeten ingår den sista relegeringen av förbränningsskatt som infördes i april
2020 och som ökas stegvis till och med 2022. För att balansera budgeten
behöver därför avfallsavgifterna justeras med 9 %, vilket innebär en ökning med
256 kr per år för en fastighet med hämtning var 4:e vecka.
Styrelsen beslutar att anta driftbudget 2022 för avfallsverksamheten enligt
bilaga nr 4.
Styrelsen beslutar vidare att förslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om en höjning av avfallsverksamheten med 9
% från och med 1 januari 2022.
Driftbudget för VA för 2022 samt förslag till justering av VA-taxa
VD Marilou Hamilton Levin föredrog förslag på driftbudget för VA
verksamheten för 2022 samt förslag på justering av VA-avgifterna med 5% från
och med 1 januari 2022 enligt bilaga nr 5. VA-verksamheten har under flera år
redovisat ett negativt resultat. Anledningen till detta är bl.a. akuta
underhållsinsatser, lönejusteringar i Nodava, högre avskrivningar mm. För 2022
visar den preliminära budgeten ett underskott på 1,1 Mkr. En justering av
anläggnings- och brukningsavgifterna med 5% behövs för att balansera
resultatet för 2022.
Styrelsen beslutar att anta driftbudget för VA-verksamheten för 2022 enligt
bilaga nr 5.
Styrelsen beslutar vidare att föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om en höjning av VA-avgifterna med 5% från
och med 1 januari 2022.

78 Höjning av VA-avgift - OK KS 2021/00253-2 Höjning av VA-avgift : Bilaga 5, begäran om höjd VA-avgift

78 Höjning av VA-avgift - OK KS 2021/00253-2 Höjning av VA-avgift : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-10-25 - Höjning av VA-avgift

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 115

OK KS 2021/00253-2

Höjning av VA-avgift
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Den preliminära budgeten 2022 för VA-verksamheten visar på ett underskott om 1, 1
miljoner kronor. Verksamheten har under flera år visat på ett negativt resultat bland
annat på grund av akuta underhållsinsatser. Kostnader som förväntas öka framöver
gäller bland annat reparation och underhåll samt VA-frågan i Grönklitt. Styrelsen i
Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför en höjning av anläggnings- och
brukningsavgifterna med 5% från årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning av anläggningsavgiften med 10 356 kr för typhus A. Det
innebär en ökning med 491 kr/år (41 kr/mån) i brukningsavgift för typhus A och 5 569
kr/år (464 kr/mån) för typhus B.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1
januari 2022.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12
(26)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 115

OK KS 2021/00253-2

Höjning av VA-avgift
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Den preliminära budgeten 2022 för VA-verksamheten visar på ett underskott om 1, 1
miljoner kronor. Verksamheten har under flera år visat på ett negativt resultat bland
annat på grund av akuta underhållsinsatser. Kostnader som förväntas öka framöver
gäller bland annat reparation och underhåll samt VA-frågan i Grönklitt. Styrelsen i
Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför en höjning av anläggnings- och
brukningsavgifterna med 5% från årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning av anläggningsavgiften med 10 356 kr för typhus A. Det
innebär en ökning med 491 kr/år (41 kr/mån) i brukningsavgift för typhus A och 5 569
kr/år (464 kr/mån) för typhus B.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1
januari 2022.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12
(26)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 05.10.2021

§ 79

OK KS 2021/00253-2

Höjning av VA-avgift
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Den preliminära budgeten 2022 för VA-verksamheten visar på ett underskott om 1, 1
miljoner kronor. Verksamheten har under flera år visat på ett negativt resultat bland
annat på grund av akuta underhållsinsatser. Kostnader som förväntas öka framöver
gäller bland annat reparation och underhåll samt VA-frågan i Grönklitt. Styrelsen i
Orsa Vatten och Avfall AB föreslår därför en höjning av anläggnings- och
brukningsavgifterna med 5% från årsskiftet.
Höjningen innebär en ökning av anläggningsavgiften med 10 356 kr för typhus A. Det
innebär en ökning med 491 kr/år (41 kr/mån) i brukningsavgift för typhus A och 5 569
kr/år (464 kr/mån) för typhus B.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande VD NODAVA AB 2021-05-04
Protokoll med bilaga styrelsen Orsa Vatten och Avfall AB 2021-05-19
Skrivelse VD NODAVA AB 2021-05-04

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från den 1
januari 2022.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-17
Dokument nr: OK KS 2021/00404-1, 022

Kommunstyrelsen
Helene Grapenson

Pensionspolicy för anställda
Sammanfattning av ärendet

1 januari 2021 infördes nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Orsa kommun.
Den förra Pensionspolicyn från 2010-06-21 som omfattade pensionsbestämmelser för
både politiken och anställda i kommunen är inte längre är aktuell. Av den anledningen
upprättas nu en ny Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun.
Förmånerna i denna policy är desamma som förmånerna för anställda i policyn från
2010-06-21 frånsett att minimibeloppet för löneväxling ökat från 500 till 1000 kronor
per månad. I övrigt är dokumentet uppdaterad med den grafiska profilen.
Policyn tar upp förutsättningar för löneväxling till pension, Alternativ KAP-KL för
förvaltningschefer eller motsvarande funktioner samt kommunens tryggande av
pensionsförmåner.

Beslutsunderlag

Förslag till pensionspolicy för anställda
Pensionspolicy 2010-06-21

Förslag till beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den 1
januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

Sändlista

Verksamhetsområdeschefer
Kommunchef
Personalenheten
Löneservice

Helene Grapenson
Personalchef
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå

Riktningsdokument

Ramdokument

Över sikt lig

St r at egi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun
Pr ogr am
verksamheter och metoder i riktning
mot målen

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän

Det aljer ad

Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Rikt linjer
rekommenderade sätt att agera
Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunensRikt linje för St yrdokument , vad är en policy
Policyn anger kommunensövergripandeförhållningssätt till något. Den kan klargöra synen på till
exempel föreningsbidrag, inköp och upphandlingeller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta
regler, bara översiktliga principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.
En policy ska ge en princip att hålla sig till, ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger till
exempel hur kommunen ställer sigtill konkurrensutsättning, föreningsbidrag, friskvård,
hemarbete, deltidetcetera. En policy ska vara kortfattad och övergripande.

Sammanfat tning
Beslutsordning
Beslutanderätt i olika pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning.
Pension till anställda
Anställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett överenskommet
månatligt bruttolöneavdrag.
Pension till förvaltningschefer eller arbetstagare med motsvarande funktion
Förvaltningschefer eller arbetstagare med motsvarande funktion, eller annan arbetstagare i
särskilda fall har möjlighet till alternativ KAP-KL.
Tryggande avpensionsförmåner
Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL med försäkring.
Premie betalas löpande.
Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande, särskild
avtalspension enligt överenskommelse. Pensionsåtagandena redovisas som en skuld i
kommunen balansräkning.
Pension intjänade före 1998 tryggasgenom beskattningsrätten och redovisas som en
ansvarsförbindelse.
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Syft et med policyn
Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor, vilka
pensionsmöjligheter anställda kan omfattas av samt hur kommunen tryggar sina
pensionsåtaganden.
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunenspersonalpolitik i syfte att stärka
möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal.

Inledning
Bestämmelserna i KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och AKAP-KL (avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension) innehåller möjligheter till lokala överenskommelser.
KAP-KL gäller för anställda födda 1985 eller tidigare och AKAP-KL gäller för anställda födda 1986
eller senare. Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av
KAP-KL/AKAP-KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

Uppdatering
Reglerna i pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det finns
behov av det. Vid större förändringar i kommunen eller i lagar och kollektivavtal som har påverkan
på pensionsområdet, ska pensionspolicyn se över oftare.

Beslutsordning
Beslutanderätt i olika pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning.
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Löneväx ling till pension
Orsa kommun erbjuder växling av lön, via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag, mot
pension till de medarbetare som uppfyller följande villkor-,
Har en tillsvidaretjänst i kommunen
Omfattas av KAP-KL/AKAP-KL
Har en lön som överstiger 8,07inkomstbasbelopp efter löneväxling.

Kostnadsneutralit et
Löneväxlingen ska vara neutral för kommunen. Anställda som löneväxlar får därför ett
tilläggsbelopp på runt 6 %. Den exakta procentsatsen kan variera från år till år.
Tilläggsbeloppet utgörsav mellanskillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt och
betalas tillsammans med det överenskomna beloppet till en tjänstepensionsförsäkring.
Medarbetare som löneväxlar placerar sitt pensionssparande utifrån Orsa kommuns anvisade
placering. Orsa kommun är försäkringstagare och ägare av försäkringen. Medarbetaren är den
försäkrade.

Avtal
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde och kan ske
längst till den månad den anställde fyller 65 år. Minimibelopp för avsättning är 1000 kronor/månad
(endast jämna hundratal kronor får växlas). Den anställde kan ändra lönväxlingsbeloppet högst en
gång per år. Anmälan ska ske senast 30 november för att gälla nästkommande år.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie
tjänstepension. Bruttolönen före löneväxling är den lön som är pensionsgrundande.

Uppsägning
Kommunen och den anställde har var och en för sig rätt att avsluta löneväxlingen efter en
uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändraspå
grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har kommunen och den anställde en ömsesidig
rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan.
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Pension t ill förvaltningschefer eller arbetstagare
med motsvarande funkt ion
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer eller arbetstagare
med motsvarande funktion i konkurrensmed andra arbetsgivare erbjuder kommunen i enlighet med
bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan. Erbjudandet
omfattar förvaltningschefer/verksamhetsområdeschefer eller arbetstagare med motsvarande
funktion, eller annan arbetstagare i särskilda fall.

Alternativ KAP-KL
Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL bytsmot en
premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller
följer kommunenspensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-KL större
flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.

Kostnadsneutralit et
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggasgenom
tjänstepensionsförsäkring och har löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som
kommunen skulleha betalat för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen tryggat den
pensionsförmånen med försäkring.
Förmånsbestämd ålderspension som tjänatsin i kommunen före den tidpunkt då alternativ KAP-KL
börjar gälla, kan efter individuell överenskommelse lösas in och räknas med i försäkringen för
alternativ KAP-KL. Betalning sker med engångspremie.

Eget val
En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska välja alternativ KAP-KL
eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. En
anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge
anställningen i kommunen består.
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring samt
om försäkringen ska tecknasmed återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att
pensionskapitalet betalas till familjen som en månadsvis pension om den anställde avlider.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Utbetalning
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste
utbetalningstid är vanligen 5 år.

Rådgivning
Den anställde som erbjudsalternativ KAP-KL ska erbjudasindividuell rådgivning av kommunen.
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Tryggande av pensionsförmåner inom Orsa
kommun
Kommunen tryggar sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt .
Avgiftsbestämd ålderspension –Tryggasgenom försäkring med löpande inbetalning
Förmånsbestämd ålderspension –Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs
årligen.
Pension till efterlevande – Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet
skuldförs i samband med inträffat dödsfall.
Särskild avtalspension enligt överenskommelse – Tryggas genom beskattningsrätten. Hela
pensionsbeloppet skuldförsi samband med beviljad pension.
Pension intjänad för 1998 – Tryggas genom beskattningsrätten och redovisas som en
ansvarsförbindelse – se även nedan.
Alternativ KAP-KL –Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den
försäkring den anställde valt.
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Sammanfattning
Beslutsordning

Beslutanderätt i olika pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning.
Pension till anställda

Anställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.
Pension till förvaltningschefer eller arbetstagare med motsvarande funktion

Förvaltningschefer eller arbetstagare med motsvarande funktion, eller annan
arbetstagare i särskilda fall har möjlighet till alternativ KAP-KL.
Pension till förtroendevalda

Förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent omfattas av PBF
(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning
med förmåner enligt PBF.

Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Pensionsersättningen beräknas på den sammanlagda ersättning för
förlorad arbetsförtjänst som betalats ut under året. År 2010 är ersättningen 4,5
procent. Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, efter ansökan
från den förtroendevalde.
Tryggande av pensionsförmåner

Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL
med försäkring. Premie betalas löpande.

Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande,
särskild avtalspension enligt överenskommelse samt pensionsförmåner enligt
PBF genom beskattningsrätten. Pensionsåtagandena redovisas som en skuld i
kommunens balansräkning.

Pension intjänad före 1998 tryggas genom beskattningsrätten och redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Pensionsinformation

Pensionspolicyn innehåller riktlinjer för hur kommunen ska informera anställda om pensionsrättigheter i anställningen.
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Inledning
Bestämmelserna i KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter till
lokala överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska
gälla i specifika pensionsfrågor, vilka pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda kan omfattas av samt hur kommunen tryggar sina pensionsåtaganden.
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik i
syfte att stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal.
Utöver det du hittar i pensionspolicyn finns också pensionsrelaterad information
om särskild avtalspension, pensionsförstärkning vid förtida uttag samt möjlighet
till minskad arbetstid för äldre anställda i Riktlinjer vid personalförändringar
(antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2010-01-19, § 6).

Uppdatering
Reglerna i pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras
om det finns behov av det. Vid större förändringar i kommunen eller i lagar och
kollektivavtal som har påverkan på pensionsområdet, ska pensionspolicyn ses
över oftare.

Beslutsordning
Beslutanderätt i olika pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning.
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Pension till anställda
Inledning
Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. Anställda som före
2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL utan av
det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

Löneväxling till pension
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan
träffas i samband med införandet av löneväxlingserbjudandet, samt vid löneöversyn eller nyanställning. Det överenskomna beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring.
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som löneväxlar
får därför ett tilläggsbelopp på för närvarande 5.8-6.4 procent (2010) detta kan
variera från år till år. Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna
löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring.
Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor, betalas
1 064 kronor till en tjänstepensionsförsäkring.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande.
Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt
vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg
och sjukavdrag.
Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad. Maximalt får 20 procent av
bruttolönen växlas per månad. Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i
traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med
återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid
sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen.
Den anställde kan ändra löneväxlingsbelopp en gång per år. Anmälan skall ske
senast den 30 november för att gälla näst kommande år.
Kommunen och den anställde har var och en för sig rätt att avsluta löneväxlingen
efter en uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har
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den anställde och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med
omedelbar verkan.
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde.
Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa
ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande
inkomst. Löneväxling lämpar sig därför i första hand för den som även efter växlingen har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp.
Information
Den anställde som erbjuds löneväxling ska erbjudas individuell rådgivning av
kommunen.
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Pension till förvaltningschefer eller arbetstagare
med motsvarande funktion
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer eller
arbetstagare med motsvarande funktion i konkurrens med andra arbetsgivare
erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till
alternativ pensionslösning enligt nedan. Erbjudandet omfattar förvaltningschefer
eller arbetstagare med motsvarande funktion, eller annan arbetstagare i särskilda
fall..

Alternativ KAP-KL
Allmänt
Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt
KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ
KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.
Kostnadsneutralitet
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring och har löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension
i det fall kommunen tryggat den pensionsförmånen med försäkring.
Förmånsbestämd ålderspension som tjänats in i kommunen före den tidpunkt då
alternativ KAP-KL börjar gälla, kan efter individuell överenskommelse lösas in
och räknas med i försäkringen för alternativ KAP-KL. Betalning sker med engångspremie.
Eget val
En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska välja
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen enligt KAP-KL. En anställd som valt att omfattas av alternativ
KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäkring, samt om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till familjen som en månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Utbetalning
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse
med försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år.
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Information
Den anställde som erbjuds alternativ KAP-KL ska erbjudas individuell rådgivning
av kommunen.

Pension till förtroendevalda
Förtroendevalda på heltid och deltid
Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-01. Bestämmelserna omfattar
förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent.
Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år samt arvoden från offentliga
uppdrag som understiger 40% av heltid undantas från samordning med pension
och avgångsersättning. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och
betalas ut enligt PBFs regler.

Övriga förtroendevalda
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension.
Pensionsersättningen är schabloniserad och beräknas till en viss procent av den
sammanlagda ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut av kommunen
under samma år. För år 2010 är den 4,5 procent. Höjningen av ersättningen sker i
överensstämmelse med höjningen av pensionsavgiften enligt pensionsavtalet
KAP-KL som gäller för kommunens anställda.
Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, efter ansökan från den
förtroendevalde. Ansökan ska göras senast 31 mars året efter det år förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde ska kunna visa att tjänstepensionen påverkats av
förtroendeuppdraget.
Ovanstående ersättningsregler gäller från och med 2010-01-01.
Ersättning för uppdragstid före 2010-01-01
Förtroendevalda som förlorat pensionsintjänande under uppdragstid före 201001-01, har rätt till ersättning med faktiskt förlorat belopp under förutsättning att
detta belopp kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan ska göras
senast i samband med, eller inom två år, efter pensioneringen. Ersättningen betalas ut kontant.
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Tryggande av kommunens pensionsåtagande
Kommunen tryggar för närvarande sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt.
Avgiftsbestämd ålderspension

Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den
anställde valt.

Förmånsbestämd ålderspension

Tryggas genom beskattningsrätten.
Intjänandet skuldförs årligen.

Pension till efterlevande

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela
pensionsbeloppet skuldförs i samband med
inträffat dödsfall.

Särskild avtalspension enligt
överenskommelse

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela
pensionsbeloppet skuldförs i samband med
beviljad pension.

Pension intjänad före 1998

Tryggas genom beskattningsrätten och
redovisas som en ansvarsförbindelse. Se
även nedan.

Alternativ KAP-KL

Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den
anställde valt.

PBF (Pensionsbestämmelser för Tryggas genom beskattningsrätten. Hela
förtroendevalda)
pensionsbeloppet skuldförs i samband med
beviljad pension.
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Pensionsinformation
Enligt KAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. Kommunen tillhandahåller pensionsinformation enligt nedan.
Information om pensionsval och valblankett
Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen
för första gången får information och valblankett från Pensionsvalet PV AB.
Årlig pensionsprognos och värdebesked
Anställda får varje år en skriftlig pensionsprognos med information om intjänade
pensionsförmåner i anställningen. Pensionsprognosen skickas ut av kommunens
externa pensionsadministratör.
Den anställde får också varje år ett värdebesked från det försäkringsbolag som
hon eller han har valt för sin avgiftsbestämda ålderspension.
Information om löneväxling och alternativ KAP-KL
Kommunen tillhandahåller information om möjligheten att löneväxla till pensionsförsäkring och generella konsekvenser av löneväxlingen.
Kommunen tillhandahåller information om alternativ KAP-KL till dem som omfattas av erbjudandet.
Informationsträffar
Samtliga anställda
Kommunen erbjuder vartannat år muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till samtliga medarbetare. Syftet är att informera om KAP-KL och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens ansvar för sin framtida
pension.
Anställda som närmar sig pensioneringen
Kommunen erbjuder vartannat år muntlig och gruppvis pensionsinformation
riktad till anställda som närmar sig pensioneringen. Syftet är att informera om den
kommande pensionen och olika möjligheter för uttag av denna.
Övrigt
Anställda och förtroendevalda kan vända sig till kommunens egen pensionshandläggare med frågor om tjänstepension, PBF eller pensionsersättning till övriga
förtroendevalda.

2021-11-19
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Ansökan om pension
Anställda ska lämna skriftlig ansökan om pension till närmaste chef senast fyra
månader före planerad pensionering. Vid avgång från tjänsten ska dessutom
skriftlig uppsägning lämnas till närmaste chef.
För begäran om utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen ska den anställde vända sig till det försäkringsbolag som valts.
För begäran om utbetalning av allmän pension ska den anställde vända sig till
Pensionsmyndigheten.
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Beskrivning av det svenska pensionssystemet
I Sverige finns såväl lagstadgad som kollektivavtalsreglerad pension. Dessa pensioner kan kompletteras med ett privat pensionssparande.

Allmän pension
Den allmänna pensionen är en lagstadgad pension och utgör vanligen det huvudsakliga pensionsskyddet för en individ. Det är riksdag och regering som beslutar
om reglerna för den allmänna pensionen och pensionsförmånerna hanteras av
Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension
Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Reglerna för
tjänstepensionen bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivare och fackförbund
inom respektive avtalsområde. För anställda i kommuner och landsting heter det
nuvarande tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Privat pensionssparande
Ett privat pensionssparande är frivilligt och ska ses som ett komplement till allmän pension och tjänstepension. Privat pensionssparande kan ske i traditionell
pensionsförsäkring, fondförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande i
bank.
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Beskrivning av sjuk- och aktivitetsersättning samt
allmän pension
Sjuk- och aktivitetsersättning
För att sjuk- och aktivitetsersättning ska beviljas av Försäkringskassan krävs att
arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Ersättningen betalas ut som
hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på graden av arbetsoförmåga.
Aktivitetsersättning
Betalas ut till den som fyllt 19 men inte 30 år. Aktivitetsersättning beviljas för en
begränsad tid. Storleken är beroende av tidigare inkomster. För den som får låg
eller ingen inkomstgrundad aktivitetsersättning kan garantiersättning betalas ut.
Sjukersättning
Betalas ut till den som fyllt 30 år. Din arbetsförmåga ska stadigvarande vara
nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Storleken
är beroende av tidigare inkomster. För den som får låg eller ingen inkomstgrundad sjukersättning kan garantiersättning betalas ut.

Ålderspension
Inkomstpension
Inkomstpensionen grundar sig på livsinkomsten. För varje år med pensionsgrundande inkomst tillgodoräknas den anställde en pensionsavgift på 16 % av
lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För de delar av lönen som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp tillgodoräknas ingen inkomstpension. Avgifterna för varje år
läggs samman och räknas årligen om med hänsyn till reallöneutveckling och prisutveckling.
Inkomstpensionen kan tas ut tidigast från 61 års ålder, som hel, tre fjärdedels, halv
eller en fjärdedels pension och den betalas ut livslångt. Eftersom storleken på månadsutbetalningarna bland annat är beroende av medellivslängden blir pensionsbeloppet lägre ju tidigare pensionen börjar tas ut, och högre ju senare pensionen
börjar tas ut. När pensionen börjat betalas ut indexeras den varje år med hänsyn
till reallöne- och prisutvecklingen.
Premiepension
Premiepensionen grundar sig precis som inkomstpensionen på livsinkomsten. För
varje år med pensionsgrundande inkomst avsätts 2,5 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp till premiepensionen. Pengarna placeras i en eller flera värdepappersfonder som den anställde väljer. Det val man gjort vid första tillfället gäller
tills vidare. Den som vill kan flytta hela eller delar av sitt sparande till andra
fonder.
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Premiepensionen betalas, precis som inkomstpensionen, ut livslångt. Som tidigast
kan den tas ut från 61 års ålder, som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels
pension. Även under utbetalningstiden är premiepensionspengarna placerade i
fonder. Den som vill kan vid pensioneringstidpunkten sälja sina fondandelar och
istället omvandla dessa till en traditionell försäkring.
Tilläggspension (f d ATP)
För födda 1938 – 1953 kan även tilläggspension (f d ATP) betalas ut. Den totala
ålderspensionen består till olika stor del av tilläggspension, respektive inkomstpension och premiepension. Hur stor vardera delen är beror på födelseåret. Den
som är född 1945 får t ex 9/20 av ålderspensionen i form av tilläggspension, och
11/20 i form av inkomstpension och premiepension. Den totala ålderspensionen
är garanterad till lägst den pension som tjänats in till och med 1994-12-31.
Garantipension
Garantipension kan betalas ut till den som har låg eller ingen inkomstgrundad
pension (tilläggspension, inkomstpension och premiepension) alls. Garantipensionens storlek beror bland annat på hur många år man varit bosatt i Sverige
samt om man är ensamstående eller gift/registrerad partner/sambo. Garantipensionen minskas enligt särskilda regler om man har rätt till tilläggspension,
och/eller inkomstpension och premiepension. Pensionen betalas ut tidigast från
65 års ålder.

Efterlevandepension
Efterlevandepensionernas storlek beror på de inkomster den avlidne haft. Om de
efterlevande får låg eller ingen inkomstgrundad efterlevandepension kan garantipension respektive efterlevandestöd betalas ut.
Omställningspension
Om en person avlider kan efterlevande make, maka, registrerad partner och
sambo få omställningspension i 12 månader. För att räknas som sambo i
pensionshänseende måste vissa krav uppfyllas.
Förlängd omställningspension
Om den efterlevande bor tillsammans med och har vårdanden om barn under 18
år, kan omställningspensionen förlängas med maximalt 12 månader utöver den
normala utbetalningstiden. Omställningspensionen förlängs dock alltid till dess
yngsta barnet fyller 12 år.
Barnpension
Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år, eller om de studerar,
längst till och med juni månad det år de fyller 20 år.
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Beskrivning av tjänstepensionsavtalet KAP-KL
KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) omfattar anställda i kommuner, landsting,
regioner och kommunala företag som är medlemmar i Pacta. KAP-KL gäller från
och med 1 januari 2006. Före KAP-KL har det funnits andra tjänstepensionsavtal,
med delvis andra regler än de som beskrivs här nedan.

Pensionsförmåner i KAP-KL







Avgiftsbestämd ålderspension
Förmånsbestämd ålderspension eller livränta
Särskild avtalspension enligt överenskommelse
Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten
Pension till efterlevande vuxen och barn
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31

För vilka gäller KAP-KL
KAP-KL gäller för arbetstagare som är anställda enligt AB, BEA, Med stud, PAN
och RiB, och som inte omfattas av andra bestämmelser om pension i anställningen.
KAP-KL gäller inte för anställda som tillträder en ny anställning efter fyllda 67 år.
Anställda som avgått eller fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006
omfattas inte av KAP-KL utan istället av det tidigare pensionsavtal som gällde vid
det aktuella tillfället.

Pensionsgrundande lön
Pensionsgrundande lön beräknas per kalenderår och är maximerad till 30 inkomstbasbelopp. Pensionsgrundande lön utgörs av löneförmåner i anställningen som
betalats ut under året, till exempel:





Kontant utbetald lön
Semesterlön/semesterersättning
Kompensation för fyllnadstid
Kompensation för övertidsarbete






Färdtidsersättning
Tillägg för obekväm arbetstid
Jour- och beredskapsersättning
Tillägg vid förskjuten arbetstid

Vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, fackligt förtroendeuppdrag och ledighet enligt Föräldraledighetslagen räknas även lönebortfallet som
pensionsgrundande lön.

Pensionsunderlag - genomsnittslön
De förmånsbestämda pensionsförmånerna såsom förmånsbestämd ålderspension,
livränta, särskild avtalspension, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och pension till
efterlevande grundar sig på ett pensionsunderlag (genomsnittslön).
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Vid beräkning av pensionsunderlaget bortser man från det år beräkningstidpunkten infaller (vanligen pensionsåret) och året före. För sjuårsperioden dessförinnan (beräkningsperioden) väljer man ut de fem år som har högst pensionsgrundande lön och beräknar pensionsunderlaget som ett medelvärde av dessa fem
årslöner. För att göra årslönerna jämförbara över tiden räknas dessa först upp
med förändringen av prisbasbeloppet från det år de tjänats in till beräkningsåret.
Endast år då arbetstagaren varit anställd hela året räknas med i
pensionsunderlaget.
En anställd som avgår med pension vid 65 år, får alltså sitt pensionsunderlag
beräknat på de fem bästa löneåren under perioden 57 – 63 år.
År

1

2

3

4

5

6

7

8

Pensions
året

Ålder

57 år

58 år

59 år

60 år

61 år

62 år

63 år

64 år

65 år

Pensions
underlag

Pensionsunderlaget är genomsnittet av de fem högsta förhöjda
pensionsgrundande lönerna under beräkningsperioden.

Man bortser från
pensionsåret och
året före.

Avgiftsbestämd ålderspension
Anställda tillgodoräknas varje år en pensionsavgift. Pensionsavgiften beräknas till
en viss procent av samma års pensionsgrundande lön och betalas av arbetsgivaren
till den försäkring den anställde väljer. Anställda som är födda 1946 eller tidigare,
behåller pensionsavgifterna enligt det tidigare pensionsavtalet PFA.
Från och med 2007 är åldersgränsen för tillgodoräkning av pensionsavgifter 21 år.
Inkomstår

Pensionsavgift

2007
2008 - 2009
2010 -

4,00 procent
4,25 procent
4,50 procent

Den anställde väljer själv om pensionsavgiften ska betalas till en traditionell
försäkring eller fondförsäkring. Dessutom kan han eller hon välja om försäkringen
ska tecknas med återbetalningsskydd eller inte. Återbetalningsskydd innebär att
pensionskapitalet betalas till familjen om den anställde avlider.
Om den anställde inte själv meddelar vilken försäkring pensionsavgiften ska
sparas i, placeras den i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos
KPA Pension.
För att pensionsavgiften ska betalas till en pensionsförsäkring fordras att den
överstiger en procent av årets inkomstbasbelopp. Om den inte gör det ska arbetsgivaren istället betala pensionsavgiften kontant direkt till den anställde.
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Pensionen betalas ut efter överenskommelse med valt försäkringsbolag och kan
tas ut tidigast från 55 år. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år, i vissa fall
kan pensionen betalas ut livslångt.

Förmånsbestämd ålderspension
För att ha rätt till förmånsbestämd ålderspension krävs dels att den anställde
under minst ett kalenderår i anställningen haft en pensionsgrundande årslön över
7,5 inkomstbasbelopp, dels att pensionsunderlaget (genomsnittslönen) överstiger
7,5 inkomstbasbelopp. Den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas på den
del av pensionsunderlaget (genomsnittslönen) som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. För pensionsavgångar under åren 2006 – 2011 finns övergångsregler
om ett sammanvägt basbelopp istället för inkomstbasbelopp.
Födelseår
- 1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967 -

Pensionsnivå
i procent av pensionsunderlaget
7,5 - 20 inkomstbasbelopp
20 – 30 inkomstbasbelopp
62,50
31,25
62,14
31,07
61,79
30,89
61,43
30,71
61,07
30,54
60,71
30,36
60,36
30,18
60,00
30,00
59,64
29,82
59,29
29,64
58,93
29,46
58,57
29,29
58,21
29,11
57,86
28,93
57,50
28,75
57,14
28,57
56,79
28,39
56,43
28,21
56,07
28,04
55,71
27,86
55,36
27,68
55,00
27,50

Förmånsbestämd ålderspension uppgår till ovan angivna procentsatser av
pensionsunderlaget multiplicerat med en tidsfaktor.
För full tidsfaktor krävs 30 års pensionsgrundande tid. Pensionsgrundande tid tillgodoräknas tidigast från 28 år och längst till 65 år. Som pensionsgrundande tid
räknas anställningstid då pensionsavgifter enligt KAP-KL eller det tidigare pensionsavtalet PFA har tillgodoräknats. Från och med 2007 tillgodoräknas även tid
för intjänad pensionsrätt 1997-12-31.
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Den förmånsbestämda ålderspensionen kan tas ut tidigast vid avgång från 61 år.
Pensionen betalas ut livslångt och kan tas ut antingen som hel pension eller partiell pension.

Livränta
En arbetstagare som avgår från sin anställning före 65 år utan genast börjande
pension, har rätt till livränta istället för förmånsbestämd ålderspension. Som
villkor för livräntan gäller detsamma som för förmånsbestämd ålderspension. Livräntan beräknas på den del av pensionsunderlaget som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Sammanvägt basbelopp används inte vid beräkning av livränta.
Pensionsnivåerna är desamma som gäller för förmånsbestämd ålderspension.
Tidsfaktorn beräknas enligt särskilda regler.
Livränta kan tas ut tidigast från 61 år och senast från 67 år och betalas ut livslångt.

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 har beräknats enligt reglerna i ett tidigare pensionsavtal och är fastställd till det högsta värdet av livräntan, och kompletteringspensionen per 1997-12-31. Det fastställda pensionsbeloppet räknas upp med inkomstbasbeloppet varje år. Från och med att pensionen börjat betalas ut, räknas
den istället upp med prisbasbeloppets förändringar varje år.
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 kan börja tas ut tidigast från 61 år och senast
från 67 år. Den kan tas ut livslångt eller under en begränsad tidsperiod, antingen
som hel pension eller partiell pension.

Särskild avtalspension för anställda inom
räddningstjänsten
För att anställda inom räddningstjänsten ska kunna får särskild avtalspension
krävs huvudsaklig tjänstgöring i uttryckningsstyrka. Den anställde ska också ha
tillhört räddningstjänsten i minst 30 år, varav 25 år i uttryckningsstyrka. Särskild
avtalspension betalas ut tidigast från 58 års ålder och längst till 65 år.
Pensionen beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) och pensionsnivån
är 73,5 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För den del
av pensionsunderlaget som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp är
pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension.
Den särskilda avtalspensionen ska samordnas med förvärvsinkomst, i den mån
denna överstiger 24 procent av ett prisbasbelopp, på så sätt att pensionen minskas
med 73,5 procent av förvärvsinkomsten.
Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL fortsätter att gälla under den tid som
särskild avtalspension betalas ut.
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Särskild avtalspension enligt överenskommelse
En arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om hel eller partiell särskild avtalspension. Vid hel pension betalas den särskilda avtalspensionen ut från
avgången och längst till 65 år. Vid partiell särskild avtalspension omregleras sysselsättningsgraden i anställningen och pensionen kan högst motsvara arbetstidsbortfallet. Partiell särskild avtalspension betalas ut från omregleringstidpunkten och
längst till 67 år.
Arbetstagaren och arbetsgivaren ska också komma överens om pensionens storlek, om pensionsavgifter ska fortsätta att betalas för avgiftsbestämd ålderspension
och om pensionen ska samordnas med eventuell förvärvsinkomst och i så fall på
vilket sätt.
Under den tid som särskild avtalspension enligt överenskommelse betalas ut, bibehålls efterlevandepensionsskyddet enligt KAP-KL.

Pension till efterlevande
Om en anställd avlider får en efterlevande vuxen, till exempel make/maka, registrerad partner eller sambo enligt KAP-KLs regler, efterlevandepension. Pensionen betalas ut som ett månadsbelopp i 5 år efter dödsfallet.
Pension till efterlevande vuxen
Pensionsunderlag uttryckt i
inkomstbasbelopp

Pensionsnivå
för denna del av inkomsten

0 – 7,5
7,5 - 20
20 – 30

15 %
15 %
7,5 %

Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år, eller om de studerar
längst till och med juni månad det år de fyller 20 år. Om fler än ett barn har pensionsrätt höjs det totala pensionsbeloppet och fördelas därefter lika mellan
barnen.
Pension till efterlevande barn
Pensionsunderlag uttryckt i
inkomstbasbelopp

Pensionsnivå
för denna del av inkomsten

0 – 7,5
7,5 – 20
20 – 30

10 %
28 %
14 %
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Beskrivning av PBF – Bestämmelser om pension
och avgångsersättning för förtroendevalda
Giltighet
PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) gäller
från och med 2003-01-01 under förutsättning att kommunen antagit dem.
Bestämmelserna gäller heltidspolitiker och politiker med uppdrag på ”betydande
del av heltid”. ”Betydande del av heltid” tolkas vanligen till 40 % men kommunfullmäktige kan besluta om annan tolkning.
Bestämmelserna gäller från den dag den förtroendevalde tillträder sitt uppdrag
efter 2002-12-31. PBF gäller även för förtroendevalda som tillträder sitt uppdrag i
förtid i november 2002. För förtroendevalda som blir omvalda och vars uppdrag
fortsätter efter 2002-12-31 gäller särskilda övergångsregler.

Pensionsförmåner i PBF
PBF består av följande förmåner:

Avgångsersättning

Visstidspension

Ålderspension

Livränta

Sjukpension

Efterlevandepension till vuxen och barn

Kompletterande änkepension
Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens
pensionsmyndighet.

Pensionsgrundande inkomst och årsmedelpoäng
Pensionsgrundande inkomst för pensionsförmånerna
Pensionsgrundande inkomst beräknas för varje kalenderår och utgörs av årsarvodet samt andra utbetalda kontanta ersättningar, med undantag för traktamente
och kostnadsersättningar.
Vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet
räknas även det eventuella arvodesbortfallet som pensionsgrundande inkomst.
För varje kalenderår fastställs en årspoäng vilken utgör kvoten mellan den
pensionsgrundande inkomsten och samma års förhöjda prisbasbelopp.
Årsmedelpoängen (genomsnittsinkomsten) utgör underlaget för pensionsförmånerna och beräknas till medelvärdet av de två årspoäng som ligger närmast före
avgångsåret.
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Pensionsgrundande inkomst för avgångsersättning
Underlaget för avgångsersättningen utgörs av årsarvodet vid avgången.

Avgångsersättning
Förtroendevalda som inte fyllt 50 år vid avgången från förtroendeuppdraget kan
få avgångsersättning. Avgångsersättningen betalas ut från avgångstidpunkten.
Utbetalningstidens längd beror på uppdragstiden och den förtroendevaldes ålder
vid avgången.
Uppdragstid
i månader
- 71
72 - 95
96 - 119
120 - 143
144 -

Ålder
- 39 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Ålder
40 - 49år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år

Avgångsersättningens storlek bestäms av det årsarvode den förtroendevalde hade
vid avgången.
Årsarvodet
uttryckt i förhöjda
prisbasbelopp
0 – 20
20 – 30

Ersättningsnivå för denna del Ersättningsnivå för denna del
av arvodet.
av arvodet.
1:a utbetalningsåret
Från 2:a utbetalningsåret
80 %
70 %
40 %
35 %

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell samordning med förvärvsinkomster.

Visstidspension
Förtroendevalda som fyllt 50 men inte 65 år, när de avgår från förtroendeuppdraget, kan få visstidspension om uppdraget i kommunen varat minst 3 år.
Pensionens storlek beror på uppdragets längd och de årsarvoden och andra
kontant ersättningar som betalats ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret.
För hel visstidspension krävs 12 års uppdragstid.
Genomsnittsinkomst uttryckt i
förhöjda prisbasbelopp
0 – 20
20 – 30

Pensionsnivå
för denna del av inkomsten
65 %
32,5 %

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell samordning med förvärvsinkomster.
Visstidspensionen ska samordnas med eventuell aktivitetsersättning, sjukersättning och arbetsskadelivränta.
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Ålderspension
Från 65 år övergår visstidspensionen till ålderspension. Till den som avgår från sitt
uppdrag vid 65 års ålder eller senare, utbetalas ålderspension direkt. För hel
pension krävs 12 års uppdragstid. Endast uppdragstid i kommunen är pensionsgrundande.
Genomsnittsinkomst uttryckt i
förhöjda prisbasbelopp
0–1
1–3
3 – 20
20 – 30

Pensionsnivå
för denna del av inkomsten
96 %
70 %
65 %
32,5 %

Ålderspensionen ska samordnas med allmän pension.

Livränta
Förtroendevalda som har haft förtroendeuppdrag i kommunen i minst tre år och
som avgått utan rätt till visstidspension eller ålderspension kan ha rätt till livränta.
Livräntan betalas ut från och med 65 år.
Livräntans storlek beror på uppdragstidens längd och de årsarvoden som betalats
ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret. Tidsfaktorn för livräntan
beräknas enligt särskilda regler.
Genomsnittsinkomst uttryckt i
förhöjda prisbasbelopp
0 – 7,5
7,5 – 20
20 – 30

Pensionsnivå
för denna del av inkomsten
10 %
65 %
32,5 %

Sjukpension
Förtroendevalda som får rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning enligt
lagen om allmän försäkring och som en följd av detta befrias från sitt uppdrag
före mandatperiodens slut, kan få sjukpension.
Sjukpensionen betalas ut under samma tid som den förtroendevalde har rätt till
aktivitetsersättning eller sjukersättning. Sjukpensionen ska samordnas med
aktivitetsersättning, sjukersättning och eventuell arbetsskadelivränta.
Genomsnittsinkomst uttryckt i
förhöjda prisbasbelopp
0–1
1–3
3 – 20
20 – 30

Pensionsnivå
för denna del av inkomsten
96 %
70 %
65 %
32,5 %
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Efterlevandepension till vuxen och barn
Om en förtroendevald avlider kan en efterlevande make/maka, registrerad partner, eller sambo enligt PBFs regler, få efterlevandepension. Pensionen betalas ut i
5 år.
Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år, eller om de studerar till
och med juni månad det år de fyller 20 år. Vid fler än ett barn höjs det totala pensionsbeloppet och fördelas därefter lika mellan barnen.
Efterlevandepension till vuxen
Genomsnittsinkomst uttryckt i
förhöjda prisbasbelopp

Pensionsnivå
för denna del av inkomsten

0 – 7,5
7,5 - 20
20 – 30
Barnpension
Genomsnittsinkomst uttryckt i
förhöjda prisbasbelopp

15 %
15 %
7,5 %
Pensionsnivå
för denna del av inkomsten

0 – 7,5
7,5 – 20
20 – 30

10 %
28 %
14 %

Kompletterande änkepension
Kompletterande änkepension betalas ut enligt särskilda regler, efter en förtroendevald som avlider och har en årsmedelpoäng (genomsnittsinkomst) som överstiger
7,5 förhöjda prisbasbelopp.
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Basbeloppen
Inom pensionsområdet används tre olika basbelopp:
Inkomstbasbelopp





51 100 kronor år 2010.
Används vid fastställande av inkomsttaket för allmän pension
(7,5 inkomstbasbelopp).
Används för lönegränserna 7,5/20/30 basbelopp för de
förmånsbestämda pensionsförmånerna i KAP-KL.

Förhöjt prisbasbelopp




43 300 kronor år 2010.
Används vid fastställande av pensionspoäng för tilläggspensionen inom den allmänna pensionen.

Prisbasbelopp




42 400 kronor år 2010.
Används vid fastställande av inkomsttaket för sjuk- och
föräldrapenning.
Används vid värdesäkring under utbetalningstid av vissa
pensionsförmåner enligt KAP-KL.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 112

OK KS 2021/00404-1

Pensionspolicy för anställda
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2021 infördes nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Orsa
kommun. Den förra pensionspolicyn från den 21 juni 2010 som omfattade
bestämmelser för både politiker och anställda i kommunen är inte längre aktuell. Av
den anledningen upprättas nu en ny policy för anställda.
Förmånerna är desamma frånsett att minimibeloppet för löneväxling ökat från 500 till
1000 kronor per månad. I övrigt är dokumentet uppdaterad med den grafiska profilen.
Policyn tar upp förutsättningar för löneväxling till pension, Alternativ KAP-KL för
förvaltningschefer eller motsvarande funktioner samt kommunens tryggande av
pensionsförmåner.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-09-17
Förslag till pensionspolicy för anställda
Pensionspolicy antagen 2010-06-21

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 112

OK KS 2021/00404-1

Pensionspolicy för anställda
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2021 infördes nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Orsa
kommun. Den förra pensionspolicyn från den 21 juni 2010 som omfattade
bestämmelser för både politiker och anställda i kommunen är inte längre aktuell. Av
den anledningen upprättas nu en ny policy för anställda.
Förmånerna är desamma frånsett att minimibeloppet för löneväxling ökat från 500 till
1000 kronor per månad. I övrigt är dokumentet uppdaterad med den grafiska profilen.
Policyn tar upp förutsättningar för löneväxling till pension, Alternativ KAP-KL för
förvaltningschefer eller motsvarande funktioner samt kommunens tryggande av
pensionsförmåner.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-09-17
Förslag till pensionspolicy för anställda
Pensionspolicy antagen 2010-06-21

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 05.10.2021

§ 82

OK KS 2021/00404-1

Pensionspolicy för anställda
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2021 infördes nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Orsa
kommun. Den förra pensionspolicyn från 21 juni 2010 som omfattade
pensionsbestämmelser för både politiker och anställda i kommunen är inte längre är
aktuell. Av den anledningen upprättas nu en ny policy för anställda i kommunen.
Förmånerna i denna policy är desamma som förmånerna för anställda i policyn från
2010 frånsett att minimibeloppet för löneväxling ökat från 500 till 1000 kronor per
månad. I övrigt är dokumentet uppdaterad med den grafiska profilen.
Policyn tar upp förutsättningar för löneväxling till pension, Alternativ KAP-KL för
förvaltningschefer eller motsvarande funktioner samt kommunens tryggande av
pensionsförmåner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2021-09-17
Förslag till pensionspolicy för anställda
Pensionspolicy antagen 2010-06-21

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla från den
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-22
Dokument nr: OK KS 2021/00078-2, 104

Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Utbetalning av partistöd år 2022
Sammanfattning av ärendet

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i
den lokala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana bidrag,
Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en gång
per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt stödet och vad som
gäller om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige. Grundläggande
bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725)1.
Processen för utbetalning av partistöd är följande:
1. Partiet lämnar en granskad redovisning senast den 30/6. Redovisningen avser
föregående kalenderår.
2. Kommunfullmäktige tar beslut om utbetalning för nästkommande år under
hösten. Om partiet inte har lämnat någon redovisning uteblir partistödet.
3. Partiet fyller i en rekvisition och utbetalning sker i början på året.
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 2022:
Parti
Centerpartiet (13 mandat)
Socialdemokraterna (8 mandat)
Sverigedemokraterna (3 mandat)
Vänsterpartiet (2 mandat)
Kristdemokraterna (2 mandat)
Moderaterna (2 mandat)
Miljöpartiet (1 mandat)
Summa

Partistöd (kr)
111 000
76 000
41 000
34 000
34 000
34 000
27 000
357 000

I handläggningen av ärendet kontrolleras vissa formkrav som t ex att partiet är
representerat i fullmäktige och inte har ”tomma stolar”. Samtliga platser är bemannade
i Orsa kommunfullmäktige.
Partiernas redovisningar ska vara skriftliga, lämnas årligen och visa att stödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Dock är inte
innehållet föremål för något ställningstagande utan partierna har ett ansvar för att
själva redovisa användningen av stödet. Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet,
utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent2.
Ytterligare ett krav är att redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare.
En genomgång visar att samtliga har granskats. Flera partier betalar också en del av sitt
stöd till den regionala eller nationella organisationen, i form av serviceavgifter eller

1
2

29-32 §§ KL
SKR, Cirkulär 14:12, sid 3.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-22
Dokument nr: OK KS 2021/00078-2, 104

liknande. Man får anta att denna avgift återgäldas i form av stöd i det lokala
demokratiarbetet som partierna genomför.
I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 2020. Då
samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd ledamot och samtliga
redovisningar har inkommit i tid föreslår verksamhetsområde service och utveckling
att fullmäktige beslutar att betala ut partistöd i enlighet med antagna regler. Inkomna
redovisningar finns tillgängliga hos verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Regler för partistöd 2019-2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 i enlighet med antagna regler för
partistöd.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Marie Ehlin
Kommunchef
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Regler för kommunalt partistöd 2019 - 2022
Antagna av kommunfullmäktige 2019-05-27, § 31
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om
kommunalt partistöd. Ändamålet med kommunalt partistöd är att stärka de
politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.
I Orsa kommun ska därutöver följande gälla:
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Orsa kommun utgår till partier som är representerade
i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 §, andra stycket
kommunallagen. Grundstöd utgår till ett parti som har upphört att vara
representerat i fullmäktige, under det första året efter att representationen
upphörde.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
- Ett grundstöd, som uppgår till om 20 000 kronor per parti och år,
samt
- Ett mandatstöd, som uppgår till 7 000 kr per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Om ett parti har flera mandat
utan att en eller flera platser i fullmäktige är bemannade reduceras det
mandatbundna stödet i motsvarande grad.
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet
dock utgå fram till nästa betalningsperiod.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 §
första stycket kommunallagen. Partistödet ska användas för att stärka den
lokala kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg samt bevis på att partiet är en
juridisk person.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari efter beslut av
fullmäktige. Har redovisning och granskning enligt 4 kap 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats till kommunfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inte något stöd för nästkommande år.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 116

OK KS 2021/00078-2

Utbetalning av partistöd år 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 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 lokala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana bidrag,
Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en gång
per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt stödet och vad som
gäller om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige. Grundläggande
bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725).
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 2022:
Parti
Centerpartiet (13 mandat)
Socialdemokraterna (8 mandat)
Sverigedemokraterna (3 mandat)
Vänsterpartiet (2 mandat)
Kristdemokraterna (2 mandat)
Moderaterna (2 mandat)
Miljöpartiet (1 mandat)
Summa

Partistöd (kr)
111 000
76 000
41 000
34 000
34 000
34 000
27 000
357 000

I handläggningen av ärendet kontrolleras vissa formkrav som t ex att partiet är
representerat i fullmäktige och inte har ”tomma stolar”. Då samtliga mandat i
kommunfullmäktige har en fastställd ledamot och samtliga redovisningar har
inkommit i tid föreslår verksamhetsområde service och utveckling att fullmäktige
beslutar att betala ut partistöd i enlighet med antagna regler.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-09-22
Regler för partistöd 2019-2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 i enlighet med antagna regler för
partistöd.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 25.10.2021

§ 116

OK KS 2021/00078-2

Utbetalning av partistöd år 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 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 lokala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana bidrag,
Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en gång
per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt stödet och vad som
gäller om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige. Grundläggande
bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725).
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 2022:
Parti
Centerpartiet (13 mandat)
Socialdemokraterna (8 mandat)
Sverigedemokraterna (3 mandat)
Vänsterpartiet (2 mandat)
Kristdemokraterna (2 mandat)
Moderaterna (2 mandat)
Miljöpartiet (1 mandat)
Summa

Partistöd (kr)
111 000
76 000
41 000
34 000
34 000
34 000
27 000
357 000

I handläggningen av ärendet kontrolleras vissa formkrav som t ex att partiet är
representerat i fullmäktige och inte har ”tomma stolar”. Då samtliga mandat i
kommunfullmäktige har en fastställd ledamot och samtliga redovisningar har
inkommit i tid föreslår verksamhetsområde service och utveckling att fullmäktige
beslutar att betala ut partistöd i enlighet med antagna regler.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-05
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-09-22
Regler för partistöd 2019-2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 i enlighet med antagna regler för
partistöd.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13
(26)

tdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för strategis sammanträde den 2021-10-05 - Utbetalning av partistöd år 2022 : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för strategis sammanträde den 2021-10-05 - Utbetalning av partistöd år 2022

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 05.10.2021

§ 87

OK KS 2021/00078-2

Utbetalning av partistöd år 2022
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 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 lokala demokratin. Orsa kommunfullmäktige har antagit regler för sådana bidrag,
Regler för partistöd. I dessa anges att fullmäktige tar beslut om utbetalning en gång
per år, att partierna ska lämna en redovisning över hur de använt stödet och vad som
gäller om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige. Grundläggande
bestämmelser finns i kommunallagen (2017:725).
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 2022:
Parti
Centerpartiet (13 mandat)
Socialdemokraterna (8 mandat)
Sverigedemokraterna (3 mandat)
Vänsterpartiet (2 mandat)
Kristdemokraterna (2 mandat)
Moderaterna (2 mandat)
Miljöpartiet (1 mandat)
Summa

Partistöd (kr)
111 000
76 000
41 000
34 000
34 000
34 000
27 000
357 000

I handläggningen av ärendet kontrolleras vissa formkrav som t ex att partiet är
representerat i fullmäktige och inte har ”tomma stolar”. Då samtliga mandat i
kommunfullmäktige har en fastställd ledamot och samtliga
redovisningar har inkommit i tid föreslår verksamhetsområde service och utveckling
att fullmäktige beslutar att betala ut partistöd i enlighet med antagna regler.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-09-22
Regler för partistöd 2019-2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 i enlighet med antagna regler för
partistöd.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13
(18)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-19
Dokument nr: OK KS 2021/00461-1, 049

Kommunstyrelsen
Johan Hult

Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB.
Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har under den senaste treårsperioden redovisat ett negativt
resultat efter finansiella poster varje år om tillsammans -5,4 mkr. Under år 2018-2019
”räddades” årets resultat på sista raden genom att obeskattade reserver löstes upp med
sammanlagt 4,1 mkr. År 2020 fanns inga obeskattade reserver kvar och resultatet efter
finansiella poster -1,3 mkr slog igenom även på sista raden, årets resultat.
Bolaget har ökat avgifterna för att dessa ska kunna täcka de ökade kostnaderna men
per september prognostiseras ändå ett negativt resultat om 0,6 mkr.
Då kommunen prognostiserar ett högt resultat för 2021 så har frågan lyfts om
kommunen kan bidra till att Orsa Vatten och Avfall AB inte ytterligare urholkar sitt
egna kapital. Per senaste årsskiftet hade bolaget en ansamlad förlust om 1,6 mkr och
med den senaste prognosen skulle den öka till ca 2,4 mkr per kommande årsskifte.
Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 12 mkr.
Bolaget har sammanställt en lista där kommunen kan vara behjälplig att täcka
kostnader under 2021 som innebär att kostnaderna framledes minskas (se bilaga 1).
Det kan i detta sammanhang förtydligas att kommunen har i ett ”letter of intent” åtagit
sig att öka aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB om det blir en överföringsledning
mellan Grönklitt och Orsa. Om det skulle bli fallet så skulle ett belopp motsvarande den
då ansamlade förlusten i bolaget behöva kostnadsföras (jämför 2,4 mkr ovan) och
resterande del skulle öka kommunens bokförda värde på bolaget. Med andra ord skulle
den nedan föreslagna kostnadstäckningen förr eller senare ändå drabba kommunen,
såvida inte utbyggnaden av överföringsledningen dröjer och bolaget under tiden kan
generera ett resultat som täcker den ansamlade förlusten.
Den i särklass största posten som föreslås täckas är kostnad (800 tkr) för gåva till
Grönklittsgruppen av ledningsnät enligt nedan. Under året har bolaget, utan
ersättning, överlåtit 160 meter vatten- och spillvattenledningar på campingen till
Grönklittsgruppen. Orsaken är bland annat att undvika framtida skadeståndskrav som
kan drabba bolaget på grund av inkomstbortfall för Grönklittsgruppen vid framtida
arbeten på ledningarna (se vidare bilaga 1-2).
I övrigt finns ytterligare kostnader (660 tkr) som kommunen kan täcka och som
bedöms medföra att bolaget kommer spara kostnader för framtiden.
Om kommunen täcker samtliga kostnader skulle beloppet uppgå till 1 460 tkr (se bilaga
1) och av dessa skulle 1 200 tkr avse VA verksamheten och 260 tkr Avfall.
Undertecknad ställer sig positiv till att kommunen täcker ovanstående kostnader under
2021.

Beslutsunderlag

VAA-behov Orsa Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB.
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-19
Dokument nr: OK KS 2021/00461-1, 049

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
VD NODAVA

Johan Hult
Ekonomichef

2(2)

81 Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB - OK KS 2021/00461-1 Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB : VAA-behov Orsa Vatten och Avfall AB, 2021-10-19

Behov inom OVAAB
Prio Åtgärd

Uppskattad
kostnad Anm

DISTRIBUTION OCH PRODUKTION

1

Renovering och överlämninng av VA-ledningar längs Soldatsvägen till
Grönklittsgruppen.

2

Utbyte av radioutrustning för förbättrad kommunikation – gemensamt för alla
va-anläggningar inom Orsa: Materialkostnad (60 000), Arbetskostnad (20
000)

Avslutat arb sommar 2021. Vi renoverade VA-ledningar
inom Orsa camping och överlämnade ägandet till
Grönklittsgruppen. Eftersom OVA lämnade över ägandet
800 000 så belastas driftbudgeten med denna kostnad.

80 000
Vi har börjat med detta men hade tänkt att ta lite i taget
med tanke på dirftbudgeten (det kan komma akuta
störningar). Får vi medel kan vi göra alla byten under
120 000 samma år.

3

Utbyte av belysning på verk och personalutrymmen till LED-belysning för
energibesparing: Materialkostnad (100 000), Arbetskostnad (20 000)

4

Fiberanslutning till Boggas vattenverk och Berget reservoar för att säkerställa
kommunikation mellan två centrala anläggningar för dricksvattenleverans.

Två anläggningar á 25 tkr. Vi hade tänkt att installera ett i
taget med tanke på driftbudgeten men kommer att göra
50 000 båda om det finns medel.

5

Utbyte av låssystem till Iloq för ökad säkerhet av va-anläggningarna. Material
och arbetskostnad från extern aktör som tillhandahåller systemet. Systemet
finns idag på dricksvattenanläggningar men fortsatt utbyte behöver ske för att
gälla alla anläggningar.

Vi har jobbat med detta lite i taget varje år för att inte
överbelasta driftbudgeten men tänker i så fall byta alla på
150 000 en gång under 2021 om vi får medel för detta.

AVFALL OCH ÅTERVINNING

1

Foliering skyltar ÅVC Heden enligt ny nationell standard, som ger en
uppdaterad och fräsch vägledning för medborgarnas framtida insatser med
källsortering av grova återvinningsresurser i det hållbara samhällets tecken.
Tydligare skyltning förväntas ge effekter på graden av korrekt sortering och
graden av materialåtervinning. Inkluderar folie, tryck och arbete.

40 000

2

Informationsskyltar till CUS:ar (Centrala Uppsamlingsställen) i Orsa, d.v.s.
stationer där kommuninvånare - som inte har egna rullkärl – lämnar sina
återvinningsresurser till behandling och uppgradering. En informativ skyltning
är avsedd att stimulera såväl bofasta som säsongsgäster till ökat eget
engagemang för ett hållbart liv tillsammans. Inkluderar skyltar och tryck.

10 000

3

Test i en kvartersnära källsorteringsstation för ca 70 hushåll, inklusive
källsorteringsset för varje inkluderat hushåll. I en brytningstid då kommunerna
högst troligt och inom kort får överta insamlingsansvaret för alla
förpackningar, är det av stort intresse att genom adekvat fältförsök göra
studie av ett tänkbart insamlingssystem i kommunal tappning. I samverkan
med en utvald orsaby iscensätts praktisk tillämpning och utvärdering i
löpande dialog med invånarna. Studien bereder väg för gott förankrade beslut
kring systemuppbyggnad när ansvaret väl läggs över på kommunen. Försöket
förväntas få stor positiv lokal uppmärksamhet och därigenom öka
lokalsamhällets engagemang för det hållbara samhället. Nyttoeffekten ökar
genom en tydlig koppling till kommunal medborgardialog och politiskt
engagemang. Markstående moloks samt källsorteringsset.

210 000 Påbörjas 2021 men kommer pågå hela 2022.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.11.2021

§ 126

OK KS 2021/00461-1

Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB.
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har under den senaste treårsperioden redovisat ett negativt
resultat efter finansiella poster varje år om tillsammans -5,4 mkr. Under år 2018 - 2019
löstes obeskattade reserver upp med sammanlagt 4,1 mkr men under år 2020 fanns
inga obeskattade reserver kvar och resultatet efter finansiella poster, -1,3 mkr, slog
igenom även på årets resultat.
Bolaget har ökat avgifterna för att kunna täcka de ökade kostnaderna men
prognostiserar ändå ett negativt resultat om 0,6 mkr per september 2021. Då
kommunen prognostiserar ett högt resultat för året så har frågan lyfts om kommunen
kan bidra till att Orsa Vatten och Avfall AB inte ytterligare urholkar sitt eget kapital.
Bolaget har sammanställt en lista där kommunen kan vara behjälplig att täcka
kostnader under 2021 som innebär att kostnaderna minskas framledes (se dokumentet
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall).
Den i särklass största posten som föreslås täckas är en kostnad för gåva till
Grönklittsgruppen av ledningsnät (800 tkr). Under året har bolaget, utan ersättning,
överlåtit 160 meter vatten- och spillvattenledningar på campingen till
Grönklittsgruppen. Orsaken är bland annat att undvika framtida skadeståndskrav som
kan drabba bolaget på grund av inkomstbortfall för Grönklittsgruppen vid framtida
arbeten på ledningarna.
I övrigt finns ytterligare kostnader (660 tkr) som kommunen kan täcka och som
bedöms medföra att bolaget kommer att spara för framtiden. Om kommunen täcker
samtliga kostnader skulle beloppet uppgå till 1 460 tkr, varav 1 200 tkr avser VAverksamheten och 260 tkr avser avfallsverksamheten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-26
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-10-19
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB.
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (16)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 11.11.2021

§ 126

OK KS 2021/00461-1

Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB.
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har under den senaste treårsperioden redovisat ett negativt
resultat efter finansiella poster varje år om tillsammans -5,4 mkr. Under år 2018 - 2019
löstes obeskattade reserver upp med sammanlagt 4,1 mkr men under år 2020 fanns
inga obeskattade reserver kvar och resultatet efter finansiella poster, -1,3 mkr, slog
igenom även på årets resultat.
Bolaget har ökat avgifterna för att kunna täcka de ökade kostnaderna men
prognostiserar ändå ett negativt resultat om 0,6 mkr per september 2021. Då
kommunen prognostiserar ett högt resultat för året så har frågan lyfts om kommunen
kan bidra till att Orsa Vatten och Avfall AB inte ytterligare urholkar sitt eget kapital.
Bolaget har sammanställt en lista där kommunen kan vara behjälplig att täcka
kostnader under 2021 som innebär att kostnaderna minskas framledes (se dokumentet
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall).
Den i särklass största posten som föreslås täckas är en kostnad för gåva till
Grönklittsgruppen av ledningsnät (800 tkr). Under året har bolaget, utan ersättning,
överlåtit 160 meter vatten- och spillvattenledningar på campingen till
Grönklittsgruppen. Orsaken är bland annat att undvika framtida skadeståndskrav som
kan drabba bolaget på grund av inkomstbortfall för Grönklittsgruppen vid framtida
arbeten på ledningarna.
I övrigt finns ytterligare kostnader (660 tkr) som kommunen kan täcka och som
bedöms medföra att bolaget kommer att spara för framtiden. Om kommunen täcker
samtliga kostnader skulle beloppet uppgå till 1 460 tkr, varav 1 200 tkr avser VAverksamheten och 260 tkr avser avfallsverksamheten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-10-26
Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-10-19
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB.
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (16)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 26.10.2021

§ 91

OK KS 2021/00461-1

Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB
Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB.
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har under den senaste treårsperioden redovisat ett negativt
resultat efter finansiella poster varje år om tillsammans -5,4 mkr. Under år 2018 - 2019
löstes obeskattade reserver upp med sammanlagt 4,1 mkr men under år 2020 fanns
inga obeskattade reserver kvar och resultatet efter finansiella poster -1,3 mkr slog
igenom även på årets resultat.
Bolaget har ökat avgifterna för att kunna täcka de ökade kostnaderna men
prognostiserar ändå ett negativt resultat om 0,6 mkr per september. Då kommunen
prognostiserar ett högt resultat för 2021 så har frågan lyfts om kommunen kan bidra
till att Orsa Vatten och Avfall AB inte ytterligare urholkar sitt eget kapital.
Bolaget har sammanställt en lista där kommunen kan vara behjälplig att täcka
kostnader under 2021 som innebär att kostnaderna minskas framledes (se dokumentet
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall).
Den i särklass största posten som föreslås täckas är en kostnad för gåva till
Grönklittsgruppen av ledningsnät (800 tkr). Under året har bolaget, utan ersättning,
överlåtit 160 meter vatten- och spillvattenledningar på campingen till
Grönklittsgruppen. Orsaken är bland annat att undvika framtida skadeståndskrav som
kan drabba bolaget på grund av inkomstbortfall för Grönklittsgruppen vid framtida
arbeten på ledningarna.
I övrigt finns ytterligare kostnader (660 tkr) som kommunen kan täcka och som
bedöms medföra att bolaget kommer att spara för framtiden. Om kommunen täcker
samtliga kostnader skulle beloppet uppgå till 1 460 tkr, varav 1 200 tkr avser VAverksamheten och 260 tkr avser avfallsverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-10-19
VAA-behov Orsa Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall AB.
Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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llnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd (S) bortredigerad : Protokollsutdrag från OK Kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-09-27 - Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd (S) bortredigerad

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 27.09.2021

§ 59

OK KS 2021/00288-2

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i
Orsa byggnadsnämnd (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Niklas Sjödin (S) som ordinarie
ledamot i Orsa byggnadsnämnd. Fyllnadsval sker på nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Niklas Sjödin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Orsa
byggnadsnämnd.

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2021-06-29

Yrkanden
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell (S) yrkar att förslag på ersättare
kommer på nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Jans Segerstedts förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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pdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB (V) : Protokollsutdrag från OK Kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-09-27 - Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB (V)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 27.09.2021

§ 57

OK KS 2021/00388-1

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen
för Orsa Vatten och Avfall AB (V)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tony Samuelsson (V) som ersättare i
styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB. Fyllnadsval sker på nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Tony Samuelsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Orsa
Vatten och Avfall AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2021-09-06

Yrkanden
Vice ordförande i valberedningen, Anders Rosell (S) yrkar att förslag på ersättare
kommer på nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anders Rosells förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Sändlista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (17)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 27.09.2021

§ 58

OK KS 2021/00391-2

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i
kommunstyrelsen (C)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anders Hjärpsgård (C) som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval sker på nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Anders Hjärpsgård (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2021-09-08

Yrkanden
Ordförande i valberedningen, Jan Segerstedt yrkar att förslag på ersättare kommer på
nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Jans Segerstedts förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
2021-09-24
Dnr: 201-16275-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
9 september 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Orsa
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Carina Conradson
Avgången ersättare: Anders Hjärpsgård
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Orsa
Ledamot
Mikael Thalin
Susann Lindblad
Håkan Yngström
Anne-Marie Fröjdh
Per-Erik Wiik
Eva-Lena Ekblom
Leif Dahlfors
Bernt Westerhagen
Jan Segerstedt
Aino Eurenius
Johan Smids
Per-Erik Jonsson
Tomas Hanser

Ersättare
1. Anders Borg
2. Mikael Johansson
3. Madeleine Thalin
4. Sven-Erik Sjöberg
5. Anna Hassis Ståbis
6. Kurt Rågstad
7. Carina Conradson *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen
Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-09-24

201-16275-2021

Carina Conradson

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
9 september 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Centerpartiet
Kommun: Orsa

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Helle Bryn-Jensen

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2021-11-19
Dokument nr: OK KS 2021/00012-26

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2021-11-29 kl. 18:00
Plats: Järnvägsgatan 33, Röda kvarn Orsa

Öppnande, närvaro, justering
Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och
frågor

1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag
2. Medborgarförslag om gemensam satsning för att motivera unga att röra på sig

Besvarande av interpellationer och frågor
1.

Besvarande av frågor och interpellationer

Informationsärenden

1. Information från revisorerna
2. Information från kommunstyrelsens ordförande
3. Uppvaktning 25-åringar

Beslutsärenden
1.

Svar på medborgarförslag om vindkraftsetablering Orsa norr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

2.

Svar på medborgarförslag angående gatubelysning
Slättbergsvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsområde samhälles svar på
medborgarförslaget. Verksamhetsområde samhälle avser att sätta upp
belysning i enlighet med belysningspolicyn under förutsättning att
Trafikverket beviljar att belysning sätts upp. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

3.

Svar på motion om att förbättra kommunens näringslivsråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom dess syfte kommer att
tillgodoses i och med starten av Näringslivsforum för utökad dialog.

4.

5.

Kommunalskatt 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 22:32 per skattekrona för år
2022.
Kommunplan 2022 (önskemål från KF-ordförande att en representant för
varje parti i fullmäktige gör ett inlägg i samband med ärendet. Det ska vara ett
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kort inlägg på max 5 minuter. Talarordningen är lottad enligt följande:
V, C, S, SD, M, MP, KD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa mål för år 2022 med utblick året 2023.
2. Fastställa resultatbudget till 7116 tkr för år 2022, 6156 tkr för år 2023, 7311
tkr för år för 2024 och 9520 tkr för år 2025.
3. Fastställa styrelsens och nämndernas budgetar år 2022 enligt utskottets
förslag.
4. Fastställa investeringsram motsvarande 24 250 tkr år 2022.
5. Ekonomiavdelningen ges mandat att göra omföringar mellan utskott och
nämnder inom ram för budgeterade kapitalkostnader och eventuellt sänkt
personalkostnadspålägg.
6.

Delårsrapport 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021.

7.

Avgifter omsorgen 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner nya riktlinjer för avgifter i omsorgen.
Riktlinjerna revideras årligen.

8.

Höjning av avfallsavgifter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavgifterna höjs med 9% från den 1
januari 2022.

9.

Höjning av VA-avgift
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-avgifterna med 5% från
den 1 januari 2022.

10.

Pensionspolicy för anställda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till pensionspolicy för anställda att gälla
från den
1 januari 2022. Därmed ersätts tidigare pensionspolicy daterad 2010-06-21.

11.

Utbetalning av partistöd år 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2022 i enlighet med antagna
regler för partistöd.

12.

Täckning kostnader för Orsa Vatten och Avfall AB
Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 460 tkr till Orsa Vatten och Avfall
AB. Kostnaden ryms inom kommunens resultat via eget kapital.
13.

Fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd (S)
Förslag till beslut

14.

Fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB (V)
Förslag till beslut

15.

Fyllnadsval, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen (C)
Förslag till beslut

Delgivningar

1. Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C)
2. Granskning av delårsrapport 2021 Hjälpmedelsnämnden

Anne-Marie Fröjdh
Ordförande

Marie Ehlin
Kommunchef
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