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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: onsdag 2019-10-16 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Handlingsprogram trygghet och säkerhet (Linda Björck Jansson, 

14.00-14.20) 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för trygghet och säkerhet och 
tillhörande delprogram. 
 

 2. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019 – 2022 (Linda Björck Jansson) 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår: 
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för mandatperioden 
2019 - 2022. 
 

 3. Reglemente krisledningsnämnden 2019 – 2022 (Linda Björck 
Jansson) 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar reglementet för krisledningsnämnden 2019 - 
2022. 
 

 4. Delegation avseende medborgarlöfte (Linda Björck Jansson) 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår: 
Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om förändringar av 
kommunens medborgarlöfte med Polisen till utskottet för strategi.  
 

 5. Svar på motion om Orsa kommuns öppenhet och kommunikation 
(Emma Jidemyr, 14.40-15.00) 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om öppenhet och kommunikation i 
Orsa kommun. 
 

 6. Svar på motion om webbsändningar av fullmäktiges 
sammanträden (Emma Jidemyr) 
Förslag till beslut 
Information från kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske 
genom nyhetsrapportering och kortare nyhetsfilmer som sammanfattar de 
politiska frågorna på webben. Motionens förslag om att livesända och lagra 
fullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats anses därmed 
tillgodosedd genom dessa åtgärder. 
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 7. Revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (Stina 

Hedlund, 15.05-15.20) 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 

 8. Drift- och investeringsbudget 2020 
(Johan Hult, Sara Laggar 16.00-16.45) 
Förslag till beslut 
 
 

 9. Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning.  
 

 10. Sammanträdesplan 2020 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden med fullmäktige 
under 2020 sker enligt följande:  
24 februari, 30 mars, 25 maj, 5 oktober och 30 november  
Samtliga sammanträden börjar kl 18.00 om inte ordförande beslutar annat.  
 
Utskottet för strategi beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 
2020 sker enligt följande:  
14 jan, 17 feb (mån), 17 mars, 14 april, 5 maj, 2 juni,  
18 aug, 15 sep, 13 okt, 10 nov, 8 nov.  
Samtliga sammanträden börjar kl 13.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 

Informationsärenden 
1. Personalfrågor (Helene Grapenson, 13.00-14.00) 
2. Utredning av en gemensam förvaltning för stadsbyggnadsförvaltningen och 

miljökontoret (Joakim Larsson, 15.25-15.55) 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 
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