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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: 2019-11-05 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer avtalet mellan Mora, Orsa, Älvdalens, 
Rättviks, Leksands och Vansbros kommuner om samverkan kring en 
gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet att gälla 
från 2020-01-01. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar 
samma beslut.  
 

 2. Begäran om borgen från Inlandsbanan 
Förslag till beslut 
 

 3.  Extra ärende: Aktieägaravtal Inlandsbanan AB 
Förslag till beslut 
 

 4.  Extra ärende: Ägardirektiv Inlandsbanan AB 
Förslag till beslut 
 

 5. Extra ärende: Bolagsordning Inlandsbanan AB 
Förslag till beslut 
 

 6. Bolagspolicy för Orsa kommun (Joakim Larsson, 16.15-16.30) 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagspolicy för Orsa kommun. 
 

 7. Riktlinje för prövning av kommunala bolags förenlighet med 
fastställda ändamål och befogenheter 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för prövning av kommunala bolags 
förenlighet med fastställda ändamål och befogenheter. 
 

 8. Extra ärende: Upphävande av avtal med närradioföreningen 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi säger upp uppdrags- och nyttjandeavtalet med Orsa 
Närradioförening. 
 

 9. Medborgarlöfte 2019 
Förslag till beslut 
Utskottet för strategi antar föreslaget medborgarlöfte mellan Orsa kommun 
och lokalpolisområde Mora. 
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 10. Svar på motion om inköp och servering av viltkött (Janne 

Bäckman, 16.50-17.00) 
Förslag till beslut 
Med det som anförts ovan samt i bifogad utredning uppdra till kostchefen att 
då budget tillåter göra en enkel upphandling av viltkött samt 
att om jaktlag erbjuder kommunens kök viltkött direktupphandla ett godkänt 
slakteri. 
 

Informationsärenden 
1. Plangenomgång av stadsbyggnadsförvaltningen (Tommy Ek, Håkan Persson, 

13.00-14.00) 
2. Personalfrågor (Helene Grapenson, 14.00 - 14.30) 
3. Styrgruppsmöte VA-plan 2019-11-05 (14.45 - 15.45) 
4. Avstämning av internkontrollplan för service och utveckling (Joakim Larsson, 

Henrik Göthberg, 15.50 - 16.15) 

 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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