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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Ekonomiska ramar 2020 (Sara Laggar, 15.00-15.20) 

Förslag till beslut 
 
 

 2. Huvudmannaskap för provåtgärd för biologisk återställning i 
Unnån (Olle Bylander, Camilla Björck, 15.20-16.00) 
Förslag till beslut 
Miljönämnden föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig för att vara huvudman 
för biologisk återställning av en provsträcka i Unnån, Orsa kommun. 
Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader 
som projektet kan medföra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer 
administrerar åtgärden. 
 

 3. Biologisk återställning av Oreälven (Olle Bylander, Camilla Björck) 
Förslag till beslut 
Miljönämnden föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för 
en tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven, 
Orsa kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för 
de kostnader en tillståndsansökan kan medföra. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga 
aktörer, administrerar åtgärden. 
 

 4. Svar på revisorernas granskning av förändring av den politiska 
organisationen och tjänsteorganisationen (Ann-Therese 
Albertsson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Bifogade svar på revisorernas rekommendationer, ska anses vara 
kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av förändring av den 
politiska och tjänstemannaorganisationen. 
 

 5. Agenda 2030 (Ann-Therese Albertsson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar att Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 7 

Hållbar energi för alla och Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion ska 

prioriteras i Orsa Kommuns arbete med Agenda 2030. 

Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten och Avfall AB ska inom 

sina områden delta aktivt i arbetet med Agenda 2030. 
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Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunchefen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till strategi för 

Agenda 2030 i Orsa kommun så att den kan antas i kommunstyrelsen senast 

2 december 2019. 

Verksamhetsområde Service och Utveckling följer upp och samordnar Agenda 

2030-arbetet. 

 
 6. Hyressänkning och slopning av underskottstäckning, Orsa Lokaler 

AB (Ann-Therese Albertsson) 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
2019 är sista gången Orsa Lokaler AB får underskottstäckning för 
”näringsfastigheterna” av kommunen. 
Under en period om 3 år (2020 - 2022) sänker Orsa Lokaler AB hyra på 
verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.  
 
Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB, att resultatet 
efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr under kommunens 
budget och planperiod utgår under perioden 2020 - 2022. 
 

 7. Placering av särskilt boende (Ann-Therese Albertsson) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande prioritering för byggande av särskilt 
boende SÄBO: 
1. Vid Ica 
2. På ön vid Lillån 
3. Vid rondellen 
4. Vid brandstationen 

Informationsärenden 
1. Plangenomgång av stadsbyggnadsförvaltningen  

(Tommy Ek, Håkan Persson, 13.00-14.00) 

2. Personalfrågor (Helene Grapenson, 14.00-15.00) 

Delgivningar 
1. Protokoll Inlandskommunernas ekonomiska förening, 2019-04-05 

2. Protokoll årsstämma Dalabanans Intressenter 2019-04-05 

 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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