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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: 2019-04-09 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Uppdrag demokratiberedningen (Janne Bäckman, 14.00-14.20) 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet: 
Kommunstyrelsen beslutar att demokratiberedningen under det kommande 
året koncentrerar sitt arbete till de redan pågående satsningarna ”Vilka är vi?” 
samt visionsarbetet. 
 

 2. Revidering av arkivreglemente för hantering av arkiv i Orsa 
kommun (Birgitta Moraeus, 14.30-14.50) 
Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa förslaget till 
arkivreglemente för hantering av arkiv och därmed upphör tidigare versioner 
att gälla.  
 

 3. Riktlinjer för bevarande av digital information (Birgitta Moraeus) 
Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet:   
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för bevarande av digital information. 
 

 4. Flytt av planfrågor till kommunstyrelsen och inrättande av 
presidium i byggnadsnämnden (Joakim Larsson, Tommy Ek, 
14.50-15.20) 
Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet: 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att den politiska styrningen av 
planfrågor flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket 
innebär ändringar i reglementet för kommunstyrelsen. 
 

 5. Kommunstyrelsens reglemente 2019 - 2022 
Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta kommunstyrelsens 
reglemente 2019 - 2022 att gälla från 2019-06-01. 
 

 7. Regler för kommunalt partistöd 2019 - 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår utskottet: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta regler för kommunalt 
partistöd 2019 - 2022. 
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 5. Kommunal borgen för Brandkåren i Norra Dalarna, (BRAND) 

(Johan Hult, 15.20-15.35) 
Förslag till beslut 
Ekonomikontoret föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för 
Brandkåren Norra Dalarnas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

 
2. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga ägarkommuner fattar 
likalydande beslut. 
 

 6. Begäran om utökad borgen för Orsa Vatten och Avfall AB (Johan 
Hult) 
Förslag till beslut 
Ekonomikontoret föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen: 

För att ge kommunfullmäktige en möjlighet att pröva/ besluta om framtida 
upplåning igen om några år beslutar fullmäktige: 

- såsom för egen skuld ingå borgen för Orsa vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 175 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande räntekostnader 

 
- det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga lånebelopp. 
 

Informationsärenden 
1. Personalfrågor  - projektet ”Heltid som norm” (Helene Grapenson, 13.00-

14.00) 
2. Måldiskussioner och budgetäskanden för utskottet för strategi (Henrik 

Göthberg, Johan Hult, Helene Grapenson, 15.40-16.40) 
3. Extra informationsärende: Styrgrupp ombyggnation av äldreboenden – 

Lillåhem och Orsagården (16.45-17.00) 

Delgivningar 
1. Styrelseprotokoll intresseföreningen Dalabanans intressenter 
2. Protokoll Inlandskommunernas ekonomiska förening, 2019-02-22 

 

 

 

 

Mikael Thalin Anna Erkers 
Ordförande Sekreterare 
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