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Kommunfullmäktige
Plats och tid:

Andreasgården, 2018-05-07, kl. 18:30-22:20

Beslutande:

Bigitta Sohlberg (S) §§ 27-40, 42-43
Birgitta Sacredéus (KD)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Karolina Treson (S)
Anna Hed (C) §§ 27-40, 42-43
Christina Bröms (C)
Maria Bork (C)
Gunder Eriksson (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Billy Ferm (C)
Johan Hed (C)
Joakim Holback (C)
Malin Höglund (M)
Sven Anders Söderberg (M)
Christer Juhlin (M)
Joakim Turesson (M)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP) §§ 27-40, 42-43
Bror Markus (SD)
Bengt Larsson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Mats-Gunnar Eriksson (L)
Lizzy Gullo (S), tjänstgörande ersättare
Sonja Lindgren (S), tjänstgörande ersättare
Nils Carlsson (C), tjänstgörande ersättare
Niklas Lind (C), tjänstgörande ersättare
Torbjörn Ulriksen (C), tjänstgörande ersättare
Carina Jannesson (M), tjänstgörande ersättare
Hans Åke Guth (MOP), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Bengt Jernhall (C), kulturnämndens vice ordförande, § 32
Helen Ekstam (M), revisor, § 33
Torbjörn Roos (MOP), revisor, § 33
Peter Karlsson, kommundirektör
Katarina Edqvist, kommunsekreterare

Utses att justera:

Bernt Persson och Mats-Gunnar Eriksson

Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten, 2018-05-21 kl. 08:15
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Underskrifter:

Paragraf227 - 43
_____________________________________
Katarina Edqvist, sekreterare
_____________________________________
Bigitta Sohlberg, ordförande § 27-31
_____________________________________
Birgitta Sacredéus, ordförande § 32-43
_____________________________________
Mats-Gunnar Eriksson, justerare
_____________________________________
Bernt Persson, justerare

____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Överklagningstid:

2018-05-21 - 2018-06-11

Anslaget sätts upp:

2018-05-21

Sammanträdesdatum:
Anslaget tas ner:

2018-05-07
2018-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten
____________________________
Underskrift
Justerandes signatur
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§ 27

Allmänhetens frågestund
Inga frågor är anmälda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer
och frågor
1.

Medborgarförslag - Avgiftsfria bussar i Mora kommun

MK KS 2018/00155-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
2.

Medborgarförslag - 10 timmars fri avlastning för
anhörigvårdare

MK KS 2018/00179-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till socialnämnden.
3.

Medborgarförslag - Öka tillgängligheten ut i naturen
vid nya handelsområdet Noret Färnäs

MK KS 2018/00217-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
4.

Medborgarförslag - Återställande av mark vid Norets
handelsområde

MK KS 2018/00220-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) och kommundirektör Peter
Karlsson informerar:
1. Den 1 januari 2019 förenas Landstinget Dalarna och Region Dalarna
och bildar ett nytt kommunförbund i Dalarna.
2. På grund av den snörika vintern har vi nu höga vattenflöden som bland
annat har orsakat skada på en damm i Siljansfors.
3. Kommunen har haft driftstörningar i IT-systemen som bland annat
orsakat förseningar i bygglovshanteringen.
4. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) servicemätning Öppna
jämförelser Företagsklimat 2017 där SKL mäter kommunernas
myndighetsutövning gentemot företag. De områden som mäts är
brandtillsynskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Även serviceområden mäts;
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet.
Mora kommuns ranking totalt är 69 bland 159 kommuner och för andra
året i rad har Mora topplacering för Sveriges bästa brandtillsyn.
Kommunens miljö- och hälsoskydd har klättrat 23 placeringar och står
för den största ökningen av Nöjd-Kund-Index i Sverige (NKI).
NKI totalt för Mora kommun under 2017 blev 73, på en skala 0–100,
vilket innebär att kommunens service till företagen sammantaget
bedöms vara hög. I mätningen förra året var det totala NKI 70. Totalt
visar mätningen att många företagare är nöjda med den myndighetsutövning som kommunen bedriver.
Mora kommuns resultat:
Totalt
Brandtillsyn
Bygglov
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd
Information
Tillgänglighet
Bemötande
Kompetens
Rättsäkerhet
Effektivitet

NKI 2011

NKI 2016

NKI 2017

62
68
67
65
62
65
58
68
67
65
62
65

70
93
70
57
65
79
70
70
73
70
71
69

73
89
65
77
63
77
72
75
78
73
74
72

>80 mycket högt, 70-80 högt, 62-69 godkänt, 50-61 lågt, <50 mycket lågt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

MK KS 2018/00158-2

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Hans Göran Åhgren (M).
2. Birgitta Sacrédeus (KD) väljs till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Hans Göran Åhgren (M) meddelar fullmäktige att han avsäger sig uppdraget som
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2018-04-09

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Hans Göran Åhgren (M).
2. NN ( ) väljs till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Sändlista
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

MK KS 2018/00231-1

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 18:50-19:05.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

MK KS 2018/00119-1

Mora kommuns årsredovisning 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns årsredovisning för år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning 2017 som bland annat
omfattar en kortare version av nämndernas verksamhetsberättelser samt den
sammanställda redovisningen för kommunen och dess bolag.
Årets ekonomiska resultat visar ett överskott om 44,2 miljoner kronor vilket är 32,0
miljoner kronor bättre än budgeterade resultatet.

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning 2017
Revisionsberättelse, daterad 2018-04-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns årsredovisning för år 2017.

Yrkande
Anna Hed (C), Niklas Lind (C), Christina Bröms (C), Joakim Holback (C), Malin
Höglund (M) och Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

MK KS 2018/00160-2

Revisionsberättelse för år 2017
Beslut
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna har granskat styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens
verksamhet år 2017 och avgivit sin revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017 samt att
kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse, daterad 2018-04-17
Granskning av årsredovisning 2017, daterad 2018-04-17
Revisionsrapport, Mest sjuka äldre - Samgranskning Dalarna, daterad 2017-12-02
Granskning, övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
ekonomi och verksamhet, daterad december 2017

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

MK KS 2018/00153-1

Ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ avseende verksamhetsåret
2017
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de
gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för år 2017 års
verksamhet.

Deltar ej
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för
den styrelse/nämnd som vederbörande själv är ledamot eller ersättare i.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ avseende årets
verksamhet.
Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat årets redovisning och tillstyrker att
ansvarsfrihet beviljas.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet, daterad 2018-04-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de
gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för år 2017 års
verksamhet.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

MK KS 2017/00714-11

Avgifter för kommunala parkeringar
Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för kommunens allmänna
parkeringar i centrum.
2. Tekniska nämnden uppdras att utvärdera beslutet inför revidering av
kommunplan 2019.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med att revidera avgiftsnivåerna på kommunens allmänna parkeringar i centrum
är för att bidra till en rimlig omsättning av lediga parkeringsplatser. I förslaget föreslås
en färgzonindelning med fyra färgmarkerade avgiftszoner. Röd parkering 10 kr/timme,
blå parkering 5 kr/timme, grön parkering avgiftsfri samt grå parkering för övriga
parkeringar. Utöver ändrade avgiftsnivåerna införs en P-skiva vilket gör det möjligt att
parkera avgiftsfritt de två första timmarna.
P-förbud införs nattetid på Badstubacksbron och Rosahuset vilket består i en tidigare
problematik att platserna nyttjats som campingplatser. Problematiken har bland annat
varit bristfällig brandsäkerhet, otillåten latrintömning i vattendrag och brunnar etc.
Kommunfullmäktige 2018-03-19 återremitterade ärendet om avgifter för kommunala
parkeringar för fortsatt beredning av tekniska nämnden. Nämnden har efter att ärendet
återremitterats tagit fram ett förslag på avgifter för kommunens allmänna parkeringar i
de centrala delarna i Mora kommun.
Förslaget till kommunens avgifter för allmänna parkeringar i centrum föreslås träda i
kraft 2018-06-01.

Beslutsunderlag
Karta med förslag på avgifter för parkering, daterad 2018-04-03
Tekniska nämndens beslut, 2018-04-05 § 27

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för kommunens allmänna
parkeringar i centrum.
2. Tekniska nämnden uppdras att utvärdera beslutet inför revidering av
kommunplan 2019.

Yrkande
Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut. Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1.

Sändlista
-Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

MK KS 2017/00410-10

Besvarande av motion om P-skiva på Mora kommuns
parkeringar i centrum
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Johansson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att
Mora kommun inför P-skiva på kommunens parkeringar i centrum.
Kommunfullmäktige 2018-03-19 återremitterade ärendet till tekniska nämnden för att
säkerställa att besvarandet inte kommer i konflikt med en ny beredning av ärendet
Avgifter för kommunala parkeringar.
Vid ny beredning i tekniska nämnden konstateras att förslaget att införa P-skiva
överensstämmer med förslag till beslut i ärendet Avgifter för kommunala parkeringar.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-06-01
Tekniska nämndens beslut, 2018-04-05

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

MK KS 2017/00694-5

Besvarande av motion - Boendestöd
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
David Örnberg (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion angående boendestöd inom socialpsykiatrin i Mora kommun.
Motionären redogör för att insatsen som sådan bidrar till att den som beviljas boendestöd ges ett drägligare liv med meningsfyllda aktiviteter. Den som beviljats insatsen
betalar en avgift vilket resulterat i att ett flertal avsagt sig densamma på grund av en
redan ansträngd ekonomi. Motionären föreslår att Mora kommun avskaffar avgiften för
boendestöd i de fall insatsen beviljats av en biståndshandläggare inom socialpsykiatrin.
Socialnämnden har i yttrande redogjort för att insatsen ser olika ut från kommun till
kommun och inte specificeras i lag. Boendestödets verksamhet och avgiftsnivåer kan
därför vara utformade på olika sätt i kommunerna. Socialnämnden i Mora kommun har
därför föreslagit att socialförvaltningen i kommunen bör utreda boendestödet.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-12-04
Socialnämndens remissvar 2018-01-24, § 3

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yrkande
David Örnberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(24)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2018-05-07
Dokument nr: MK KS 2015/00001-79

§ 38

MK KS 2016/00706-16

Kommunens nämndorganisation from 1 januari 2019
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer Mora kommuns nämndorganisation från och
med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 2018-04-09.
2. Kommunstyrelsen uppdras att under 2018 ta fram förslag till reglementen.
3. Kommunstyrelsen uppdras att under 2019 utreda möjligheten att organisera
socialnämnden i två nämnder.
4. Kommunstyrelsen uppdras att vidare utreda möjligheten att samverka i en
gemensam miljö- och byggnadsnämnd tillsammans med Orsa.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till ny organisation grundar sig på en genomförd översyn av företaget
Professional Management. Översynen baseras bland annat på generella krav för en ny
organisation, den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd i Sveriges landsbygder samt styrning och
ledning.
Kommunens verksamheter, såväl inom myndighetsområdet som inom serviceområdet,
ska bli tydligare, enklare och bättre för våra medborgare. Medborgarna ska kunna förstå
vart de ska vända sig. Organisationsförslaget bidrar till att det ges förutsättningar för en
professionalitet i arbetet som bygger på en helhetssyn, på effekterna för medborgarna,
samt en hög kvalitet på slutresultat.
Översynen identifierade behov av tydligare mål- och resultatstyrning. Därför beslutade
kommunstyrelsen 2018-01-16 att kommunledningskontoret ska ta fram ett förslag till
styrmodell och resursfördelningsmodell. Kommunstyrelsen beslutade även att det ska
tas fram förslag till ett antal mått som mäter medborgarnas uppfattning om kommunens
verksamhet, att det ska utarbetas förslag till kommunövergripande generiska processer,
att lokalutredning ska påbörjas samt att det ur ett medborgarperspektiv ska genomföras
en utvärdering av organisationens leveransförmåga.
Ett förslag till nämnd- och förvaltningsorganisation from 1 januari 2019 togs fram och
remitterades till berörda nämnder.
Därefter har organisationsförslaget samt nämndernas remissvar bearbetats politiskt och
den politiska beredningens förslag till organisation from 1 januari 2019, daterad 201804-09, finns framtagen.

Beslutsunderlag
Professional Management slutrapport, daterad 2017-05-30
Beslutsförslag - Mora kommuns organisation från 1 januari 2019, förslag till beslut efter
politisk beredning, daterat 2018-04-09
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16 § 4
Beslutsförslag till organisation från 1 januari 2019, daterat 2017-12-15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer Mora kommuns nämnd- och
förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med
beslutsförslag daterat 2018-04-09.
2. Kommunstyrelsen uppdras att under 2018 ta fram förslag till reglementen.
3. Kommunstyrelsen uppdras att under 2019 utreda möjligheten att organisera
socialnämnden i två nämnder.
4. Kommunstyrelsen uppdras att vidare utreda möjligheten att samverka i en
gemensam miljö- och byggnadsnämnd tillsammans med Orsa.

Yrkande
Anna Hed (C), Lennart Sohlberg (S), Malin Höglund (M), Christer Juhlin (M), Carina
Jannesson (M), Joakim Turesson (M), Sven-Anders Söderberg (M), Bigitta Sohlberg (S)
och Mats-Gunnar Eriksson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christer Johansson (V) och David Örnberg (V) yrkar att kommunstyrelsens förslag till
beslut avslås.
Lennart Sohlberg (S) och Anna Hed (C) yrkar att ordet förvaltning stryks i rubriken och
i beslutet.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på att ärendet avslås, varvid det först nämnda
förklaras bifallet.

Votering
Votering begärs och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och
den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 38 JA-röster och 2 NEJ-röster, enligt bilagt
omröstningsprotokoll.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Lennart Sohlberg (S) ändringsyrkande som förklaras
bifallet.

Sändlista
Samtliga nämnder
Orsa kommun
Älvdalens kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsprotokoll
Ärende: Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation from 1 januari 2019
Ordinarie ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt(S)
Per Göransson (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Maria Matsson (S)
Karolina Treson (S)
Peter Helander (C)
Anna Hed (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Stefan Lund (C)
Billy Ferm (C)
Johan Hed (C)
Joakim Holback (C)
Malin Höglund (M)
Hans-Göran Åhgren (M)
Joakim Turesson (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Christer Juhlin (M)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Lena Hed Sandlund (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Bror Markus (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bengt Larsson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Mats-Gunnar Eriksson (L)
Birgitta Sacrédeus (KD)

Ersätts av

Lizzy Gullo (S)

Sonja Lindgren (S)
Nils Carlsson (C)

Niklas Lind (C)
Torbjörn Ulriksen (C)

Carina Jannesson (M)

Hans-Åke Guth (MOP)
(MOP)
-

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstå
r

-

-

X
X
X
X
X
X
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§ 39

MK KS 2017/00543-8

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering 2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige antar Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, enligt 15 kap
Miljöbalken, har tagits fram för perioden 2018-2022, genom arbete i en regional
projektgrupp och lokala arbetsgrupper i varje dalakommun.
Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering
kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas fullmäktige.
Under kommande planperiod prioriteras arbete med att förebygga avfall och minska
avfallsmängder. Åtgärden ”Dalarna minskar avfallet” stärker detta arbete och ger
möjlighet för olika samhälls- och verksamhetssektorer att bidra.
Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal kostverksamhet
med målsättningen att halvera matsvinnet till år 2030 där halva vägen uppnåtts år 2022.
För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en gemensam
webportal (www.avfallsplandalarna.se).

Beslutsunderlag
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022,
daterad 2018-01-30 (inkl. bilaga 1-4)
Bilaga 5 Projektidé intern kommunal bytesplats
Samrådsredogörelse
Moravatten AB:s protokoll 2018-03-16

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering 2018-2022.

Yrkande
Gösta Frost (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Sändlista
Moravatten AB
Morastrand AB
Miljönämnden
För- och grundskolenämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
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§ 40

MK KS 2017/00612-5

Bildande av kommunförbund i Dalarna
Beslut
1.

Kommunfullmäktige deltar som medlem i det föreslagna kommunförbundet från
start.
2. Anna Hed (C) utses till kommunens ombud för det konstituerande
förbundsmötet.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Dalarna har hos regeringen ansökt om ett bildande av en direktvald region i
Dalarna med start 1 januari 2019. I samband med en regionbildning övertas det
regionala utvecklingsansvaret i Dalarna av regionen, vilket bland annat medför att
nuvarande Region Dalarna upphör.
En politisk arbetsgrupp har på uppdrag av regionbildningens styrgrupp undersökt om en
regionbildning i Dalarna medför i ett behov av en ny kommunal samordning och
organisering i form av ett kommunförbund. Den politiska arbetsgruppen har slutfört sitt
arbete och föreslår att ett kommunförbund ska bildas i Dalarna och gjort bedömningen
att det bör ske under 2018. Anledningen är att kommunförbundet föreslås ges en viktig
roll, att i medverkan samverka mellan den nya regionen och kommunerna samt att det i
förslaget ingår en verksamhetsöverföring med personalövergångar från Region Dalarna.
Kommunerna i Dalarna har innan 20 maj att besluta om ett medlemskap i kommunförbundet. Sker beslut om att delta i kommunförbundet behöver kommunen utse ett
ombud till det konstituerande förbundsmötet den 30 maj 2018.

Beslutsunderlag
Slutförslag kommunförbund
Stadgar för Dalarnas kommunförbund slutförslag
Skrivelse kommunerna om bildande av ett kommunförbund

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige deltar som medlem i det föreslagna kommunförbundet från
start.
2. Anna Hed (C) utses till kommunens ombud för det konstituerande
förbundsmötet.

Yrkande
Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
-Göran Carlsson, Landstinget Dalarna
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§ 41

MK KS 2018/00102-3

Ansvarsfrihet för Norra Dalarnas Finsamförbunds styrelse för
år 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Norra Dalarnas Finsamförbund styrelse och de enskilda
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Deltar ej
Anna Hed (C), Bigitta Sohlberg (S) och Björn Hammarskjöld (MOP) deltar inte i
överläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Norra Dalarna är ett förbund inom rehabiliteringsområdet med
parterna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Mora kommun,
Orsa kommun och Älvdalens kommun.
Norra Dalarnas Finsamförbund har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2017
och årets resultat är -70 269 kronor.
Revisionen har lämnat revisionsberättelse i vilken de tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017
Årsredovisning med revisionsberättelse 2017

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige beviljar Norra Dalarnas Finsamförbund styrelse och de enskilda
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Sändlista
-Finsam
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§ 42

MK KS 2018/00066-6

Utbetalt driftsbidrag till Dalaflyget AB 2017
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner inkommen redovisning av utbetalt driftsbidrag
till AB Dalaflyget avseende verksamhetsåret 2017.
2. Kommunfullmäktige intygar att storleken på utbetalt driftsbidrag avseende
verksamhetsåret 2017 var i överensstämmelse med förordnandet och beslutet.

Sammanfattning av ärendet
AB Dalaflygets ägare ska ta ställning till och lämna ett intyg på att utbetalt driftsbidrag
för 2017 överensstämmer med Förordnanden och Beslutet (2012/21/EU).
AB Dalaflyget bedriver en icke statlig verksamhet vid Dala Airport respektive
Mora/Siljan flygplats och bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. Flygplatsen
omfattas av ägarnas SGEI-förordnande (Förordnandet) i enlighet med Europeiska
unionens regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordnandet har skett med
tillämpning av kommissionens beslut (Beslutet) eftersom flygplatserna har färre än
200 000 passagerare per år.
Kommunstyrelsen beslutade i ärendet 2018-03-20. Efter kommunstyrelsens beslut
tillkom en kompletterande slutredovisning från AB Dalaflyget. Kompletteringen är en
minskning av ägarbidragets beviljade drift om 75 000 kronor vilket härleds till den
ekonomiska verksamheten som omfattas av ägarnas SGEI-förordnande.
Driftsbidrag om 4 319 000 kronor avseende icke ekonomisk verksamhet beviljades av
Trafikverket för verksamhetsåret 2017, fördelat med 1 971 000 kronor på Dala Airport
och 2 348 000 kronor på Mora/Siljan flygplats med stöd av 3 § p 5 och andra stycket
förordning (1977:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Vidare beviljades ägarbidrag till driften om 26 616 000 kronor, fördelat med 8 883 000
kronor avseende icke ekonomisk verksamhet och med 17 733 000 kronor avseende
ekonomisk verksamhet som omfattas av ägarnas SGEI-förordnande.
Ägarnas driftsbidrag har fördelats Borlänge kommun 34 %, Landstinget Dalarna 32 %,
Mora kommun 23 % och Falu kommun 11 %.

Beslutsunderlag
SGEI utfall TRV Dala Airport 2017
SGEI utfall TRV Dalaflyget total
SGEI utfall TRV Mora-Siljan
SGEI-redovisning slutlig 2017 AB Dalaflyget till ägarna
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-20 § 40
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner inkommen redovisning av utbetalt driftsbidrag
till AB Dalaflyget avseende verksamhetsåret 2017.
2. Kommunfullmäktige intygar att storleken på utbetalt driftsbidrag avseende
verksamhetsåret 2017 var i överensstämmelse med förordnandet och beslutet.

Sändlista
Jon Persson, AB Dalaflyget
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§ 43

Delgivningar
1.

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-19

MK KS 2015/00001-72

2.

Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-20

MK KS 2015/00002-99

3.

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-10

MK KS 2015/00002-102

4.

Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige efter Gunilla Spjotgard (M)

MK KS 2018/00104-4
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