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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde
Tid: 2018-04-17 kl. 13:00
Plats: Kommunhuset, Kommunsalen

Öppnande, närvaro, justering
Beslutsärenden
1.

Samråd översiktsplan, Älvdalens kommun
Förslag till beslut

2.

Samråd översiktsplan, Rättviks kommun
Förslag till beslut

3.

Ansvarsfrihet 2017 för styrelsen för Norra Dalarnas
samordningsförbund, FINSAM
Förslag till beslut

4.

Förslag till avfallsplan 2018 - 2022 (Göran Brorsson, 15.00-15.30)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
 Uppdra till den lokala avfallsplanegruppen, samordnad av NODAVA
AB, att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperiod 20182020, årligen följa upp mål och åtgärder, och vid behov ge förslag till
kommunstyrelsen på reviderade åtgärder i avfallsplanen.
 Uppdrar till kommunchefen att dels utse förvaltningar att delta i den
lokala avfallsplanegruppens arbete under planperiod 2018-2022, dels
uppdra åt respektive förvaltning som har åtgärdsansvar enligt planen
att inarbeta åtgärderna i sin verksamhetsplanering.
 Utse X och X som politisk referensgrupp att delta i den lokala
avfallsplanegruppens arbete.
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att planen antas av i Mora
och Älvdalens kommuner, följande:
 Anta förslaget till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering Mora, orsa och Älvdalens kommun 2018 - 2022
enligt bilaga.
 Uppdrar till kommunstyrelsen att årligen följa upp mål och åtgärder
och att revidera åtgärder i avfallsplanen under planperioden om det
behövs för att målen ska uppnås.
 Orsa kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som avses
utvecklas under planperiod 2018 - 2022 och som ingår som en viktig
del av avfallsplanen.
 Uppdra till verksamhetsområdena Service och utveckling, Omsorg
och Lärande att delta i det länsövergripande arbetet med att minska
matsvinn.
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5.

Kosthantering inom Orsa kommun (Veronica Berg, 16.15-16.40)
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.

6.

Revidering av reglemente med utökning av antalet ersättare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens reglemente revideras så att § 14 Sammansättning har
följande lydelse: Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Ändringen gäller från nästa mandatperiod.

Informationsärenden
1. Styrgrupp översiktsplan, (Emelie Drott, 13.00 - 14.30)
2. Måldiskussion och budgetäskanden 2019, utskottet för strategi (Henrik
Göthberg, Ann-Therese Albertsson, 14.30-15.00)
3. Styrgruppen ombyggnation av Lillåhem och gamla biblioteket (Hans Jensen,
15.30-16.00)
4. Uppföljning av pulsmätning (utvärdering av omorganisation)
5. Extra informationsärende: Information om avtal om multiskidbana

Delgivningar
1.
2.
3.
4.

Protokoll styrelsemöte NODAVA AB, 2018-02-22
Protokoll extra bolagsstämma Inlandsbanan 2018-03-01
Protokoll gemensamma servicenämnden 2018-03-09
Årsbokslut 2017, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Mikael Thalin
Ordförande

Camilla Staberg
Sekreterare
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