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MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 50
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Dnr: 2015/00015 041

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014

Beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat uppföljning av verksamhet och ekonomi som en del av
kommunstyrelsens underlag inför bokslut och sammanställning av kommunens årsredovisning.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 godkänns.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00015 041

Mora kommuns årsredovisning för år 2014

Beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning för Mora kommun avseende år 2014 till revisorerna
för granskning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 455 tkr disponeras från RUR för att täck 2014 års negativa
balanskravsresultat.
3. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommun avseende år 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i samarbete med förvaltningarna upprättat årsredovisning för år 2014.
Årets resultat för kommunen uppgår till 3,9 mkr och innebär en negativ avvikelse mot budget med 2,6
mkr. I resultatet på 3,9 mkr ingår realisationsvinster med 4,4 mkr som inte får inräknas i balanskravet.
Det innebär att det resultat som ska ställas mot balanskravet uppgår till minus 0,4 mkr.
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer enligt vilka disposition ur kommunens
resultatutjämningsreserv, RUR, kan ske då skatteunderlagsökningen understiger snittökningen under de
tio föregående åren. Årets skatteunderlagsökning av 0,1 procent lägre än ökningstakten under 10
möjliggör därmed att resultatutjämningsreserven får nyttjas för att täcka underskott. Medel motsvarande
455 tkr från resultatutjämningsreserven föreslås därmed att täcka motsvarande underskott.
Kommunstyrelsen har att granska årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning.
Kommunfullmäktige har att godkänna årsredovisningen, besluta om att disponera medel från RUR och
ta ställning till revisionsberättelse för att därefter besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga
nämnder och enskilda förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014.
Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning för Mora kommun avseende år 2014 till revisorerna för
granskning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 455 tkr disponeras från RUR för att täck 2014 års negativa
balanskravsresultat.
3. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommun avseende år 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00015 041

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet gjordes ett antal redaktionella ändringar vilka
ekonomienheten ska åtgärda innan överlämnandet till revisorerna samt behandling av
kommunfullmäktige.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Ekonomienheten, revisorerna

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00007 050

Besvarande av motion om broddar till alla pensionärer

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen då föreslagna åtgärder inte är förenliga med kommunallagen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att Mora kommun, senast hösten 2015, kostnadsfritt ska erbjuda samtliga
pensionärer (65+) halkskydd/broddar som enkelt kan fästas/monteras på vanliga skor eller stövlar.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att gratis broddar till pensionärer inte är förenligt med
kommunallagens regler rörande den allmänna kompetensen (2 kap 1 §). Argumenten för
kommunledningskontorets ställningstagande är följande:
1. Kommuner får inte ge vederlagsfria prestationer till enskilda om inte kommunen enligt
civilrättslig eller offentligrättslig lag är skyldig att utföra en sådan prestation. I detta fall skulle
broddarna vara i form av gåva vilket gör det till ett otillåtet stöd till enskild.
2. Förslaget får också anses bryta mot likställighetsprincipen då en viss grupp, i detta fall
pensionärer, favoriseras.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Motion från Eva Johansson (S), daterad 2015-01-19.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige avslår motionen då föreslagna åtgärder inte är förenliga med kommunallagen.
Yrkande
Lennart Sohlberg (S) yrkade bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på arbetsutskottets förslag och
Lennart Sohlbergs yrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00099 031

Bredbandsstrategi 2015-2020 för Mora kommun

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås, under förutsättning att tekniska nämnden i sitt yttrande tillstyrker strategin,
besluta:
1. Kommunfullmäktige antar, med de förändringar som kommunstyrelsen presidium föreslår,
Bredbandsstrategi, daterad 2015-04-15.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om handlingsplan för
genomförande av bredbandsstrategin.
Sammanfattning av ärendet
Utbyggnationen av Mora stadsnät startades redan 2001 då Mora kommunfullmäktige beslutade om att
bygga ett eget fiberbaserat förvaltnings-/stadsnät. Under 2006 anslöts Morastrands fastigheter till
stadsnätet och i samband med detta tecknades ett avtal med en kommunikationsoperatör. 2010 fortsatte
utbyggnationen med projektet Bredband till byarna i syfte att få fram fiber till Mora kommuns alla byar.
Projektet delfinansierades av Tillväxtverket. Under 2011 beslutade kommunfullmäktige att förvärva
Quadracoms fibernät med tillhörande teknikbodar. Hösten 2011 beslutade även kommunfullmäktige att
förvärva Färnäs stadsnät. Totalt har Mora kommun investerat ca 80 miljoner kronor i stadsnätet.
År 2009 tog regeringen fram en bredbandsstrategi för Sverige där målet är att 90 % av befolkningen bör
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Mora kommun har för avsikt att uppfylla dessa
mål och har tagit fram ett förslag till en bredbandsstrategi.
Bredbandsstrategin beskriver i huvudsak nyttan och målen, men ger även omvärldsinformation och
nuläge.
Arbetsutskottets förslag är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Bredbandsstrategi, daterad 2015-02-11.
Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi, daterad 2015-02-17.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om handlingsplan för
genomförande av bredbandsstrategin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00099 031

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet framkom önskemål om vissa redaktionella förändringar i
strategi och handlingsplan. Utifrån den allmänna diskussionen uppdrogs till presidiet att i samråd med
handläggande tjänsteman göra omdispositioner av befintlig text.
Yrkande
Anna Hed (C) yrkade att inledningen på beslutsförslaget ska ha följande formulering:
”Kommunfullmäktige föreslås under förutsättning att tekniska nämnden i sitt yttrande tillstyrker strategin
besluta”
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på sitt eget yrkande vilket
förklarades bifallet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Tekniska nämnden, Daniel Nylén,

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00059 252

Markförvärv Utmeland 135:1

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Utmeland 135:1 i enlighet med bifogat
beslutsunderlag.
2. Kostnaden finansieras inom exploatering under omsättningstillgångar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade beslut om detaljplaneläggning av mark för ny brandstation 2014-09-30 § 138. I
samband med arbetet har det uppkommit möjlighet att förvärva angränsande fastighet Utmeland 135:1.
Ett förvärv av denna fastighet möjliggör optimering av dispositionsmöjligheter och logistik för en ny
brandstation och är angelägen för att kunna slutföra detaljplaneläggningen.
Beredningen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Utmeland 135:1 i enlighet med bifogat
beslutsunderlag.
2. Kostnaden finansieras inom exploatering under omsättningstillgångar.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt inkl. karta
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Utmeland 135:1 i enlighet med bifogat beslutsunderlag.

Ansvarig att genomföra beslutet

Magnus Birkeholm

Justerandes sign

Beslutet delges

Magnus Birkeholm

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00060 252

Markförvärv Kråkberg 13:20
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Kråkberg 13:20 i enlighet med bifogat
beslutsunderlag.
2. Kostnaden finansieras inom exploatering under omsättningstillgångar.
Sammanfattning av ärendet
Med utgångspunkt i Mora kommuns näringslivsstrategi, som uttalar vikten av att kommunen har en god
markberedskap för att kunna utveckla samhället och även Moras näringsliv i framtiden.
Trots en bra markberedskap är inte kommunen ägare till all mark som kan behövas för samhällets
framtida utveckling. Kommunen måste förvärva ny mark för att kunna genomföra angelägna projekt.
Syftet med detta är att trygga tillväxten genom mark för utbyggnad av bostäder, industri och handel samt
för att erbjuda Moraborna välskötta rekreationsområden.
Som en del i arbetet med markberedskap har Mora kommun fått möjlighet att förvärva fastigheten
Kråkberg 13:20. Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse samt med anslutning ned till
Orsasjön. Området är utpekat som bostadsmark i gällande Översiktsplan (2006).
Beredningen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar at förvärva fastigheten Kråkberg 13:20 i enlighet med bifogat
beslutsunderlag.
2. Kostnaden finansieras inom exploatering under omsättningstillgångar.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Överenskommelse inkl. karta.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Kråkberg 13:20 i enlighet med bifogat beslutsunderlag.
Ansvarig att genomföra beslutet

Magnus Birkeholm

Justerandes sign

Beslutet delges

Magnus Birkeholm

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00106 041

Kommunstyrelsens nämndplan för år 2015

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer, med den redaktionella förändringen att i punkt 3 på sidan 4, orden ”hela
kedjan” byts ut mot ordet ”allt”, kommunstyrelsens nämndplan för år 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat en nämndplan med internbudget för år 2014 för fastställande i
kommunstyrelsen.
Identifierade utmaningarna sammanfattas enligt följande:
• Leda verksamhetsplanering och uppföljning på sådant sätt att organisationen genom en större
helhetssyn kan utvecklas på ett strategiskt sätt mot Regionstad 2022.
• Genom omvärldsbevakning leda utvecklingen inom de olika verksamhetsområden som
kommunstyrelsen svarar för.
• Leda kommunens förvaltning mot ett e-samhälle.
• Leda arbetet för en effektiv, rättssäker och modern ärendehantering.
• Verka för en hållbar och aktuell arbetsgivarepolitik med sikte på 2022 där strategisk
kompetensförsörjning omfattar hela kedjan från att attrahera och rekrytera kompetens till att
utveckla och behålla kompetens.
• Arbeta med demokratifrågor för att utveckla och främja inflytande, delaktighet och dialog såväl
internt som externt.
• Verka för långsiktig utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering med ledning
av kommunens Näringslivsstrategi.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens nämndplan 2015.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens fastställer nämndplan 2015.
Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Peter Karlsson, Tove Färje, Kristina Magnusson, Lena Fagerlund, Viveka
Leksell (protokollsutdrag samt planen)

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00068 030

Samordningsansvar för skrivare och kopiatorer

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samordningsansvaret för skrivare och kopiatorer ska ägas av den
gemensamma servicenämnden.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma servicenämnden beslutade 2015-02-13 § 5 att föreslå kommunerna att
samordningsansvaret för skrivare och kopiatorer skall ägas av den gemensamma servicenämnden.
Skrivare och kopiatorer räknas idag till områden som informationsteknik (IT) och dokumenthantering.
Skrivare och kopiatorer köps idag ofta som en tjänst d.v.s. kunden ska inte behöva tänka på hårdvaror
och mjukvaror utan istället fokusera på vilken funktion man har behov av (utskrifter, scannade
dokument eller kopior).
Den gemensamma servicenämnden vill lyfta in området skrivare och kopiatorer inom sitt ansvarsområde.
Detta är i linje med servicenämndens samverkansavtal och reglemente vilka säger att servicenämnden
ansvarar för att ge ett effektivt IS/IT-stöd till de samverkande kommunernas verksamheter och att
servicenämnden genom samordning av verksamheter ska optimera den ekonomiska effektiviteten
optimeras.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Gemensamma servicenämnden för IS/IT:s beslut 2015-02-13, § 5
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-31
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen beslutar att samordningsansvaret för skrivare och kopiatorer ska ägas av den
gemensamma servicenämnden.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

IS/IT-nämnden, Mattias Grahn

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00082 046

Hyresbidrag till Dalhalla förvaltning för operaverksamheten för åren
2015-2018

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om verksamhetsbidrag till Dalhalla Opera för åren
2015 och 2016.
2. Kommunstyrelsen beviljar hyresbidrag till Dalhalla förvaltning för operaverksamheten om
125 000 kronor per år, 2015-2018.
3. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Sammanfattning av ärendet
Dalhalla Förvaltning AB (DFAB) ansöker om hyresbidrag om 125 000 kronor från Mora kommun för
operaverksamheten för åren 2015-2018. Kommunerna Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen har
bidragit med hyran i Dalhalla så att DFAB hyresfritt har kunnat använda arenan för opera och klassiska
konserter.
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat ett verksamhetsbidrag till Dalhalla Opera på 150 000 kronor per
år.
Kulturförvaltningen har taget del av ansökan och ställer sig positiva.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2012-11-20 § 146.
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-18 § 39.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om verksamhetsbidrag till Dalhalla Opera för åren
2015 och 2016.
2. Kommunstyrelsen beviljar hyresbidrag till Dalhalla förvaltning för operaverksamheten om
125 000 kronor per år, 2015-2018.
3. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
David Örnberg (V) yrkade avslag på punkterna 2 och 3 i beslutsförslaget.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens förslag och på David
Örnbergs avslagsyrkande avseende punkt 2 och 3, varvid det först nämnda förklaras bifallet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Carolin Smitmanis Smids, Dalhalla Förvaltning AB, ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00093 612

Remissvar till Skolinspektionen om Plusgymnasiets ansökan om
utökning

Beslut
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande som sitt eget och avger detsamma till Skolinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola. Plusgymnasiet AB bedriver idag utbildning i Falun inom
Samhällsvetenskapsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hantverksprogrammet.
Plusgymnasiet AB har idag 182 elever i Falun. Ansökan avser utökning med Vård- och
omsorgsprogrammet med 16 utbildningsplatser per årskurs med igångsättning 2016, vilket innebär 48
elever 2018.
Plusgymnasiet AB avser starta en utbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet med profilen
akutsjukvård. Plusgymnasiet AB ser fördelar med erbjudandet av utbildningen då det finns ett stort
behov av kompetens inom vårdsektorn. Plusgymnasiet AB bedriver idag Vård- och omsorgsprogrammet
med profilen akutsjukvård på fem orter.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande från gymnasiechef Marie Ehlin, daterat 2015-03-15
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande som sitt eget och avger detsamma till Skolinspektionen.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Skolinspektionen (inkl yttrandet), Marie Ehlin

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00049 145

Remissvar – tematiskt tillägg till översiktsplan för Vansbro kommun

Beslut
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till yttrande som sitt eget och avger detsamma till Vansbro
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Vansbro kommun har tagit fram ett förslag på tematiskt tillägg, med avseende på landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (s.k. LIS-områden). Syftet med förslaget är att redovisa strandnära områden vilka kan
möjliggöra en långsiktig positiv utveckling för kommunen. Samrådsförslaget har upprättats för att
informera om och inhämta synpunkter på det pågående arbetet. Därefter skall förslaget bearbetas och
ställas ut. Förslaget kommer att vara på samråd under tiden 2015-03-01- - 2015-04-30.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Förslag till yttrande
Mora kommun anser att planen är överskådlig, väl genomtänkt och väl genomarbetad. I övrigt har Mora
kommun inget att erinra mot planen.
Beslutsunderlag
Tematiskt tillägg till översiktsplan för Vansbro kommun, landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Mora kommuns yttrande, daterat 2015-03-13.

Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till yttrande som sitt eget och avger detsamma till Vansbro
kommun

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Länsstyrelsen (digitalt)

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00103 422

Remissvar - åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt

Beslut
Kommunstyrelsen antar, efter förändring enligt Anna Heds yrkande, remissvaret som sitt eget och avger
detsamma till Havs- och vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
God tillgång till rent och bra vatten är en framtidsfråga och därför har EU:s ramdirektiv för vatten,
vattendirektivet, tillkommit. Direktivet har som övergripande syfte att motverka ytterligare försämringar,
skydda och förbättra vattenkvalitén inom EU och att främja en hållbar vattenanvändning. Grundvatten,
inlandsvatten och kustvatten omfattas av direktivet. Arbetet med direktivet organiseras och genomförs
efter naturliga gränser som bestäms av vattnets väg från land till hav och inte efter befintliga kommunala
eller andra administrativa gränser. Sverige har sedan år 2004 delats in i fem vattendistrikt och en
länsstyrelse inom respektive distrikt är utsedd till ansvarig vattenmyndighet. Vattenmyndigheten
samordnar arbetet med vattendirektivet inom distriktet, mellan distriktet och centrala myndigheter.
Mora tillhör Bottenhavets vattendistrikt där Länsstyrelsen Västernorrland är ansvarig vattenmyndighet.
Vattenmyndigheten har tagit fram Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och
Förslag till åtgärdsprogram för 2015 – 2021 och önskar kommunens synpunkter.
Mora kommuns remissvar har upprättats i samråd mellan kommunledningskontoret, miljökontoret,
stadsbyggnadskontoret och Nodava AB.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Remissvar – Förslag till åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 enligt upprättat
förslag, daterat 2015-04-01.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och avger detsamma till Havs- och vattenmyndigheten.
Yrkande
Anna Hed (C) yrkade att yttrandets generella synpunkter, punkterna 5 och 6 byts ut mot följande
formulering:
• Mora kommun noterar att förslaget innebär utökade uppgifter för kommunerna, detta bl.a. i form
av att vara tillsynsmyndighet. Arbetsbördan för landets kommuner ökar kontinuerligt genom att
nya uppgifter tillkommer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•

Att kommunerna ges möjlighet att finansiera den föreslagna uppgiften med avgifter innebär
likväl att arbetsbördan ökar. Mora kommun förutsätter arr kommunerna kompenseras för de
ökade kostnader som kommer att uppstå enligt åtgärdsförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på sitt eget yrkande vilket
förklarades bifallet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Eva Larsson

Justerandes sign

Beslutet delges

Eva Larsson

Utdragsbestyrkande
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Ekonomirapport
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören lämnade kort rapport om ekonomin. Någon prognos för årets resultat lämnades inte
då uppföljning av kvartal 1 ska vara inrapporterat den 25 april.
Som osäkra faktorer rapporterades
- Årets kostnader för kollektivtrafiken.
- Eventuella viten för socialnämnden.
- Utvecklingen av tidigare underskott inom för- och grundskolenämnden.
- Utvecklingen av tidigare underskott inom socialnämnden.
- Återbetalning från AFA borde motsvara ca en tredjedel av tidigare utbetalningar, ca 6 Mkr.
Troligen kommer viss nyupplåning att krävas under året då kommunen trots stora investeringar under
senaste åren inte lånat något. Nya investeringar kommer att ske i år och i kommunplanen finns ett
låneutrymme på 20 Mkr.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Val av ny representant och ersättare till årsmöte med Föreningen
Sveriges Vattenkraftskommuner

Beslut
Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut 2015-03-10, § 40, innebärande att Åke Knutz väljs till representant
(istället för tidigare valde Anna Hed) och Per Ericsson väljs till ersättare (istället för tidigare valde Åke
Knutz) vid årsmöte med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2015-03-10, § 40, beslut om att utse kommunens representanter till årsmöten,
bolagsstämmor och föreningsstämmor. Bland annat valdes representant och ersättare till årsmöte med
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. På grund av förhinder måste kommunstyrelsens beslut
ändras.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Åke Knutz, Per Ericsson

Utdragsbestyrkande
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Presentation av ny socialchef

Kommunens nye socialchef, Anna-Lena Hållmats Bergvik, presenterades. Hon tillträder tjänsten den 1
juni 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Kommunikationsenhetens närvaro vid kommunstyrelsens och
arbetsutskottets sammanträden

Beslut
Kommunikationsenheten ges generell närvarorätt vid sammanträden med kommunstyrelsen och
arbetsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunikationsenheten har uttryckt önskemål om generell närvarorätt vid sammanträden med
kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Detta för att kunna kommunicera de beslut som fattas.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Kommunikationsenheten

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
1. Arbetsutskottets protokoll 2015-03-31.
2. Länsstyrelsens meddelande 2015-03-24 i vilket Maj-Lis Burtus förordnas till vigselförrättare
under tiden 2015-05-01- -2020-04-30, dnr 2015/00126 003.
3. Tackbrev från organisationen bakom skid-VM i Falun för Mora kommuns insatser under
evenemanget, dnr 2015/00141 146
4. Försvarsmaktens meddelande 2015-03-13 om återupptagen försvarsplanering, dnr 2015/00095 160
5. Undertecknad avsiktsförklarings mellan Mora kommun och Landstinget Dalarna avseende
helikopterhangarbyggnad, dnr 2015/00016 177.
6. Medfinansieringsintyg för Mora kommuns medverkan i projektet Excellent Building Region,
dnr 2015/00074 142.
7. Medfinansieringsintyg för Mora kommuns medverkan i projektet Green Drive Region, dnr
2015/00014 142.
8. Medfinansieringsintyg för Mora kommuns medverkan i projektet Skandinavian Heartland Business Improvement, dnr 2015/00009.
9. Medfinansieringsintyg för Mora kommuns medverkan i förstudie Tillväxt och Tillsyn Destinationsutveckling, dnr 2015/00055 142.
10. Medfinansieringsintyg för Mora kommuns medverkan i projektet Företagsutveckling Övre
Dalarna, dnr 2115/00019 142.
11. Riktlinjer – digitala infartsskyltar i Mora kommun, dnr 2015/00161 005.
12. Delegationsbeslut:
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-03-03 att nominera Åke Knutz till styrelsen för
Inlandskommunerna ekonomisk förening 2015-2018, dnr 2015/00026 106.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-03-03 att avvisa för sent inkommet överklagande
att anta detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, dnr 2015/00081 215.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-03-03 att ingå samverkansavtal med Älvdalen,
Orsa, Rättviks, Leksands, Vansbro och Malung-Sälens kommuner i projektet Företagsutveckling – 7 kommuner i samverkan, dnr 2015/00019.
- Kommundirektörens beslut 2015-03-17, anställning av socialchef, dnr 2015/00020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

