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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: 2020-01-14 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen, kommunhuset 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Införande av passagesystem och tjänstekort (Linda Björck 

Jansson, Monika Törnqvist, Henrik Göthberg, 13.30-13.45) 
Förslag till beslut 
Staben föreslå utskottet för strategi: 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden 354 650 kr för passage- och 
tjänstekortssystemet tas från medel till KS förfogande. 
 

 2. Avfallsföreskrifter från 2020 
Förslag till beslut 
Staben föreslår utskottet för strategi: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
föreskrifter om avfallshantering daterade 2019-12-04, med de korrigeringar, 
ändringar och beslutsalternativ som förordas. 
 

 3. Avfallstaxa 
Förslag till beslut 
Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall föreslår utskottet för strategi:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
avfallstaxa enligt bilaga. Avfallstaxan ska gälla från 1 januari 2020 
 

 4. Riktlinje skyddade personuppgifter 
Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet för strategi: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för skyddade personuppgifter. 
 

 5. Uppdrags- och samarbetsavtal gemensam 
upphandlingsorganisation Mora, Orsa, Älvdalen (Cecilia Bogg, 
Lotta Spade, 14.40-15.00) 
Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet för strategi:  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att underteckna 
uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling inom Mora, Orsa 
och Älvdalens kommuner.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att Mora och Älvdalens kommuner 
fattar ett likalydande beslut. 

 
 6. Svar på Miljönämndens begäran om tilläggsanslag (Johan Hult, 

Camilla Björck, Per-Erik Wiik, 15.00-15.20) 
Förslag till beslut 
Staben föreslår utskottet för strategi:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka Miljönämndens 
äskande av tilläggsanslag med 240 tkr avseende Orsa kommuns del i Mora 
Orsa Miljönämnd, under förutsättning att även Mora kommun tillstyrker sin 
del av äskat tilläggsanslag. 
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 7. Ägartillskott Oreälvens Kraft AB (Johan Hult, 15.20-15.40) 

Förslag till beslut 
Staben föreslår utskottet för strategi: 

Kommunstyrelsen tillstyrker att Orsa kommun tillskjuter 140 tkr till 
Oreälvens Kraft AB via ett aktieägartillskott. 

 8. Beslut om HS, dagverksamhet, anhörigcenter och tvätten i det nya 
särskilda boendet (Ann-Therese Albertsson, Jesper Karlsson, 
15.45-16.10) 
Förslag till beslut 
Staben föreslår utskottet för strategi: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• HS, hälso- och sjukvårdsenheten flyttas till det nya SÄBO Lillågården 
• Dagverksamhet och anhörigcenter flyttas till lokalerna där förskolan 

finns idag på Lillåhem  
• Tvätten stannar kvar i nuvarande lokaler och renovering genomförs 

enligt beskrivning i tjänsteutlåtande daterat 2019-12-23. 
 

 9. Internkontrollplan 2020 (Joakim Larsson, Henrik Göthberg, 
16.15-16.30) 
Förslag till beslut 
Strategiutskottet föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2020. 
 

 10. Ändrat uppdrag för demokratiberedningen (Janne Bäckman, 
Henrik Göthberg, Anne-Marie Fröjdh, Bernt Westerhagen, Anders 
Rosell, 16.30-16.50) 
Förslag till beslut 
Demokratiberedningen föreslår: 
Demokratiberedningens uppdrag förändras till att omfatta hela den politiska 
organisationen och inte bara kommunfullmäktige och att 
demokratiberedningen rapporterar till Strategiutskottet. 
 

 11. Samrådsyttrande avseende bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar 
Förslag till beslut 
 

 

Informationsärenden 
1. Uppföljning av projektet "Vilka är vi?" (Anne Kasenene, 13.00-13.30) 
2. Krisledningsplan 2019-2022 (Linda Björck Jansson)  
3. Personalfrågor (Helene Grapenson, 14.00-14.30) 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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