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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: 2018-03-06 kl. 13:00 
Plats: Kommunhuset, Kommunsalen 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Svar på motion om kompetensförsörjning (Helene Grapenson, 

13.00-13.20) 
Förslag till beslut 
Motionen om kompetensförsörjning anses bifallen genom de projekt som 
pågår samt det arbete som pågår med kompetensförsörjningsstrategin. 
 

 2. Kosthantering inom Orsa kommun (Veronica Berg, Ewa Tärnblom 
Eriksson, Henrik Göthberg, 13.25-13.50) 
Förslag till beslut 
Kosthantering inom Orsa kommun sker enligt alternativ A dvs. kall 
huvudkomponent till lunch och middag inom omsorgen och tillagad varm 
lunch till skolan. Alternativet innebär också en utbyggnad av Orsaskolan till 
ett tillagningskök. 
 

 3. Ökning av aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB (Johan Hult, 
14.00-14.45) 
Förslag till beslut 
Aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB höjs från 8 000 tkr till 12 000 tkr. 

 4. Ökning av aktiekapitalet i Orsa Lokaler AB (Johan Hult) 
Förslag till beslut 
Aktiekapitalet i Orsa Lokaler AB höjs från 5 mkr till 40 mkr samt att bolagets 

bolagsordning ändras avseende antalet aktier till lägst 30 000 aktier och 

högst 50 000 aktier. 

 
 5. Revidering av ägardirektiv och bolagsordning 2018, Orsa Lokaler 

Förslag till beslut 
Ägardirektivet och bolagsordningen för Orsa Lokaler AB uppdateras enligt till 
ärendet hörande handlingar. 
 

 6. Revidering av bolagsordning 2018, Orsabostäder AB 
Förslag till beslut 
Bolagsordningen för Orsabostäder AB uppdateras enligt till ärendet hörande 
handlingar 
 

 7. Svar på motion om webbsändningar av fullmäktige (Janne 
Bäckman, Henrik Göthberg, 14.45-15.05) 
Förslag till beslut 
KF föreslår att demokratiberedningen får i uppdrag att se om 
bemanningsfrågan för sändningarna kan lösas, t ex i samarbete med 
Ungdomens hus eller medieintresserade ungdomar i skolan.  
 
Kommunikationsavdelningen får i uppdrag att ta fram en strukturerad 
process för att i ett tidigt stadium (redan på utskottsnivå) informera om 
aktuella kommunala ärenden.  
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Närradioföreningen får i uppdrag att publicera sina referensljudfiler på nätet i 
efterhand.  

 
Med dessa förslag förklaras motionen besvarad. 
 

 8. Svar på medborgarförslag om utbildning i skillnaden mellan 
vetenskap och pseudovetenskap (Janne Bäckman) 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget är besvarat med anledning av ovanstående. 
 

 9. Reglemente för internkontroll (Joakim Larsson, Henrik Göthberg, 
15.10-15.25) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar bifogat Reglemente för internkontroll i Orsa 
kommun. 
 

 10. Svar på remiss om stärkt skydd för valhemligheten 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi avstår från att yttra sig över Promemorian Stärkt skydd 
för valhemligheten (Ju2018/00824/L6). 
 

 11. Omfördelning av medel från kommunstyrelsen till 
Räddningstjänsten 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen omfördelar medel om 50 000 kr från verksamhet 13170 
under kommunstyrelsens ansvar till Räddningstjänsten för att finansiera 
arbetet som WIS-redaktör. Medlen kommer sedan att ingå i driftbudgeten för 
Räddningstjänsten. 
 

 12. Avtal om pantförskrivning och revers, multiskidbana 
Förslag till beslut 
  
 

 13. Medlemskap i kommunförbund 
Förslag till beslut 
Orsa kommun ska delta som medlem i det föreslagna kommunförbundet från 
start  
Kommunfullmäktige utser xxx xxx som ombud till det konstituerande 
förbundsmötet. 
 

 14. Projekt om processledning (Ann-Therese Albertsson) 
Förslag till beslut 
 

 15. Svar på medborgarförslag om veranda på Lillåhem 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om att i samband med 
ombyggnationen av det särskilda boendet Lillåhem bygga en veranda mot ån 
under förutsättning att kostnaden i sammanhanget inte blir för stor. 
 

 16. Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser informationssäkerhetssamordnare Katarina Sollgard 
Norlin till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 
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Informationsärenden 
1. Uppföljning av integrationsmedel och insatser (Anne Kasenene, 15.35-16.05) 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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