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Kommunstyrelsens utskott för strategi kallas till sammanträde 
Tid: 2019-10-01 kl. 13:00 
Plats: Kommunsalen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Styrdokument krisberedskap och civilt försvar 2019 - 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet för krisberedskap och civilt 
försvar för mandatperioden 2019 - 2022. 
 

 2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta i bilaga redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2020, 

2. upphäva taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
antagen i Orsa kommun 2013-11-25 § 54, 

3. timtaxan ska vara 1070 kronor, samt 
4. Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2019. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken. 

 
 3. Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. att ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll ska vara 1300 kr 
2. att ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska  

vara 1070 kr 
3. att den nya timtaxan träder i kraft den 1 januari 2020. 
4. att Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 

att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

 
Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6,11 och 13 förordningen (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 
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 4. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2020. 

2. att upphäva taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område antagen i 
Orsa kommun 2012-09-24 § 45. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 
14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar. 
 

 5. Utbetalning av partistöd 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 i enlighet med 
antagna regler för partistöd. 
 

 6. Reviderad kommunchefsinstruktion 
Förslag till beslut 
Utskottet föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner den reviderade kommunchefsinstruktionen. 

Informationsärenden 
1. Personalfrågor (Helene Grapenson, 13.00-14.00) 

2. Information om styrmodell (Henrik Göthberg, 14.00-15.00) 

3. Information om delårsrapport 2019 (Sara Laggar, Johan Hult, 14.20-14.50) 

Delegationsbeslut 
1. Anställning av bemanningsadministratör. 

Delgivningar 
1. Styrelseprotokoll Dalabanans Intressenter 2019-06-05. 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 

 

 

 


