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Dnr: 2015/00187 042

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning kvartal 1 VUP 1 2015

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2015
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsprognos 1 följer upp perioden januari till mars och har till syfte att ge en tidig indikation på
ekonomiska avvikelser för att kunna besluta om åtgärder för att nå målen. I prognosen kommenteras och
bedöms ekonomin som redovisas i helhet för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens prognos för helåret 2015 visar inte på någon avvikelse.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Ekonomichefen
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Dnr: 2015/00219 042

Mora kommuns verksamhetsuppföljning kvartal 1 VUP 1 2015

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att inhämta underlag från nämnderna för
vidare analys och förslag till åtgärder. En samlad analys ska redovisas i början av september
månad.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsprognos 1 följer upp perioden januari till mars och har till syfte att ge en tidig indikation på
ekonomiska avvikelser för att kunna besluta om åtgärder för att nå målen. I prognosen kommenteras och
bedöms ekonomin som redovisas i helhet, per nämnd/bolag. Prognosen redovisas kommunfullmäktige i
juni månad.
Kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningarna och bolagen upprättat ekonomisk redovisning
för perioden januari till mars 2015 som kommunfullmäktige har att ta ställning till.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Mora kommuns verksamhetsuppföljning 1 januari-mars 2015.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att inhämta underlag från nämnderna för
vidare analys och förslag till åtgärder. En samlad analys ska redovisas i början av september
månad.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Beslutet delges
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Dnr: 2015/00217 041

Strategisk plan 2015-2018

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Strategisk plan 2015-2018 fastställs.
Sammanfattning av ärendet
En strategisk plan för åren 2015-2018 ska fastställas av kommunfullmäktige. Den strategiska planen är ett
verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska vara vägledande för inriktning
och prioritering genom hela kommunens planeringsprocess från övergripande nivå såsom kommunplan
till individuella planer för medarbetare.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet gjordes några redaktionella förändringar.
Beslutsunderlag
Förslag till strategisk plan 2015-2018, daterad 2015-05-10.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan 2015-2018.
Deltog ej i beslutet
David Örnbeg (V), Fredrik Blom (MP), Lennart Sohlberg (S), Anna-Carin Rydstedt (S) och Bernt
Persson (S) deltog ej i beslutet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00184 044

Skattesats för år 2016

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22,81 kr, vilket innebär oförändrad skattesats.
Sammanfattning av ärendet
Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats.
Grundläggande förutsättningar är att sträva efter en kommunalskatt som inte överstiger genomsnittet för
andra jämförbara kommuner, dels förmå genomföra satsningar för att underlätta och främja
befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge bedöms satsningar för att underlätta och främja
befolkningstillväxten vara överordnat och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot
jämförbara kommuner.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22,81, vilket innebär oförändrad skattesats.
Yrkanden
Fredrik Blom (MP) yrkade att skattesatsen ska höjas till 22,87 kr.
Malin Höglund (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på arbetsutskottets förslag och
Fredrik Bloms yrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Reservation
Fredrik Blom reserverade sig mot beslutet.
Deltog ej i beslutet
David Örnberg (V) deltog inte i beslutet.
Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00185 041

Kommunplan för år 2016

Beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner mål för år 2016 med utblick åren 2017-2018.
2. Kommunfullmäktige antar resultatbudget för år 2016.
3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar för år 2016 med
utblick åren 2017-2018.
4. Kommunfullmäktige godkänner investeringsram 2016 motsvarande 115 Mkr.
5. Kommunfullmäktige godkänner ram för nyupptagna lån på 20 Mkr för år 2016.
6. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån analys av rådande underskott och redovisade framtida
behov bereda och ge förslag på fördelning av ekonomiska ramar samt ge förslag på reviderade
mål utifrån Strategisk plan 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunplanen 2016 har utarbetats utifrån fastställda planeringsanvisningar och därpå följande förslag
till nämndplaner.
En ny mandatperiod har inletts 2015-2018 och under 2015 utarbetas en ny strategisk plan för perioden
2015-2018. Den strategiska planen fastställs av kommunfullmäktige och styr verksamheternas inriktning
tillsammans med övriga styrdokument i kommunen och utgör grunden för den årliga kommunplanen
som följs upp under året och redovisas i kommunens årsredovisning. Behov av förändrade mål inhämtas
under fortsatt planering 2015 och beslutas i samband med en eventuell revidering av kommunplan 2016.
För planeringsperioden har inga förändringar av de ekonomiska ramarna vidtagits utöver plane-rat
återtag av strukturmedel. 2016 års planerade resultat på 25,4 miljoner kronor är därmed ett resultat innan
ytterligare medel tillskjutits till nämndernas ekonomiska ramar. Motsvarande gäller även för åren 2017
och 2018 där resultaten beräknade till 32,6 respektive 37,3 miljoner kronor.
Ingen resursfördelning utifrån förändringar i demografin har skett utan ingår som en del i den totala
analysen vid översynen av ramfördelning. I analysen beaktas även förändrade förutsättningar som till
exempel nya lagkrav, uppdrag med mera. Analysen bygger även på nettokostnader och
standardkostnader som jämförelse med andra kommuner.
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I avvaktan på en mer djupgående analys av 2015 års underskott, redovisade kostnadsökningar kommande
år samt redovisade förslag till besparingar i samband med 2015 års verksamhetsuppföljning 1 har inget
förslag till resursfördelning redovisats. Förslag till ändrade ekonomiska ramar kommer att beredas och
föreslås i början av september för att beslutas i samband med eventuell revidering av kommunplan 2016.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunplan för år 2016, med utblick 2017-2018.
Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige godkänner mål för år 2016 med utblick åren 2017-2018.
2. Kommunfullmäktige antar resultatbudget år 2016.
3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2016 med
utblick åren 2017-2018.
4. Kommunfullmäktige godkänner investeringsram 2016 motsvarande 115 Mkr.
5. Kommunfullmäktige godkänner ram för nyupptagna lån på 20 Mkr för år 2016.
6. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån analys av rådande underskott och redovisade framtida
behov bereda och ge förslag på fördelning av ekonomiska ramar samt ge förslag på reviderade
mål utifrån Strategisk plan 2015-2018.
Yrkanden
Fredrik Blom (MP) yrkade att ”Strategiskt mål – Mora ska vara ett hållbart samhälle” tillförs målet ”Mora
kommun ska verka för ett ökat användande av cykel” med måttet ”Öka cyklandet med 25 % år 2016,
25 % år 2017 och 25 % år 2018.”
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på beredningens förslag vilket
förklarades bifallet.
Därefter ställde ordföranden proposition på Fredrik Bloms tilläggsyrkande vilket förklarades avslaget.
Reservation
Fredrik Blom (MP) reserverade sig mot beslutet.
Deltog ej i beslutet
David Örnberg (V), Lennart Sohlberg (S), Anna-Carin Rydstedt (S) och Bernt Persson (S) deltog ej i
beslutet.
Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--
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Dnr: 2015/00151 170

Revidering av taxa för Mora brandkår

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer taxa för Mora brandkår att gälla fr.o.m. 2016-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Mora brandkår behöver revidera taxan för tjänster som inte är att hänföra till räddningstjänst enligt lag
om skydd mot olyckor. Exempelvis har hanteringen av automatiska brandlarm inneburit stora
kontinuerliga kostnadsökningar för att skapa ett redundant system, den årliga avgiften för dessa larm
behöver därför justeras.
Taxan för utbildning justeras för att bättre passa marknaden i övrigt och i syfte att inte snedvrida
konkurrensen med hjälp av skattemedel. Nuvarande taxa har varit så pass låg att förvaltningen inte
kunnat bära sina egna kostnader vid exempelvis utbildning i hjärt- och lungräddning.
Taxan för tillsyn justeras på så vis att en grundavgift på två timmar införs, där det blir tydligt för den
enskilde vad för- och efterarbeten vid en utförd tillsyn medför för kostnad.
Den reviderade taxan gäller från och med 2016-01-01. Årlig indexuppräkning sker enligt
konsumentprisindex (KPI)
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Taxa för Mora brandkår fr.o.m. 2016-01-01, daterad 2015-04-09.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer taxa för Mora brandkår fr.o.m. 2016-01-01.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av årsredovisningar och ansvarsfrihet avseende stiftelser
för år 2014

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Margret och Stig Richardssons årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
2. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons årsredovisning för år 2014
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
3. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommuns förvaltade fonder för år 2014
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningar för Siljansutbildarna AB, Stiftelsen Vasaloppsleden, Stiftelsen Siljansfors
Skogsmuseum, Stiftelsen Siljansfors Kulturfond, Stiftelsen M/S Gustaf Wasa, Margret och Stig
Richardssons stiftelse, Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond och Mora kommuns förvaltade
fonder har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Aktuella årsredovisningar.

Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Siljansutbildarna AB:s årsredovisning för år 2014 samt beviljar
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
2. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2014 samt beviljar
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
3. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
4. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
5. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för år 2014 samt beviljar
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
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6. Kommunfullmäktige godkänner Margret och Stig Richardssons årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
7. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
8. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommuns förvaltade fonder för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstaterades att årsredovisningar ännu inte förelåg vad
avser beslutspunkterna 1-5 varför dessa utgick.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av årsredovisning för Svea och Karl Lärkas stiftelse för år
2014

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2014.
2. Styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2014 för Svea och Karl Lärkas stiftelse har upprättats och därefter granskats av
auktoriserad revisor. Revisorn finner att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning. Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande
och beviljande av ansvarsfrihet.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget

Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, Svea och Karl Lärkas stiftelse.
Revisionsberättelse från revisor Ing-Britt Dahlman, PWC
Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2014.
2. Styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2014.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--
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Dnr: 2015/00153 340

Vatten- och avloppspolicy

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppspolicy, daterad 2015-05-04
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Mora kommun har arbetats fram genom
förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum. VA-policyn har sin utgångspunkt i
VA-översikt, lagkrav, nationella och regionala miljömål liksom lokala mål och visioner.
VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder
och är därmed styrande för kommande VA-plan.
Policyn har varit på utställning och samråd under tiden 28 november 2014 – 29 januari 2015.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till vatten- och avloppspolicy, daterad 2015-05-04.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppspolicy.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsområden för vatten och avlopp

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden för Mora kommun enligt förslag från
Moravatten AB och därmed upphävs tidigare beslutade verksamhetsområden.
Sammanfattning av ärendet
Moravatten AB har ett uppdaterat förslag till nya allmänna verksamhetsområden i Mora kommun för
vatten, spillvatten och dagvatten. Uppdateringen innebär
• tydliggörande av tidigare verksamhetsområden (beslutade 1992) där tidigare beskrivningar
numera är inarbetade i kartmaterialet samt
• utökade verksamhetsområden vid nya bostadsområden.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Moravatten AB, 2014-10-03.
Kartor över föreslagna verksamhetsområden.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden för Mora kommun enligt förslag från
Moravatten AB och därmed upphävs tidigare beslutade verksamhetsområden.
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Verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Ryssa

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten för etapp nr. 1 inom Ryssa
enligt bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen förelade Mora kommun att besluta om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Ryssa.
senast 1 juli 2015 och att senast den 30 december 2017 ordna allmän vatten- och avloppsanläggning
inom det beslutade verksamhetsområdet.
Ett informationsmöte för fastighetsägare i Ryssa angående förslag till allmän vatten- och
avloppsanläggning hölls den 29 april.
Moravatten AB:s styrelse lämnar härmed över ett förslag till verksamhetsområde för godkännande av
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Moravatten AB:s styrelsemöte inklusive bilaga 2.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten för etapp nr. 1 inom Ryssa
enligt bilaga 2.
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Föreskrifter om avfallshanteringen i Mora kommun

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer föreskrifter om avfallshanteringen, daterade 2015-04-17.
Sammanfattning av ärendet
Mora kommuns nuvarande föreskrifter fastställdes 2010-02-16. Hösten 2012 påbörjades ett arbete i länet
med att ta fram en ny länsmall till föreskrifter. Arbetet slutfördes lokalt under 2014 av en arbetsgrupp av
tjänstemän och politiker från i första hand Miljökontoret Mora Orsa, Moravatten AB och Nodava AB.
Förslaget till nya föreskrifter följer i stort länsmallen, men skiljer till del gällande strukturering av text,
genom att vissa textdelar som i länsmallen ligger i fristående dokument är inlyfta i föreskrifternas
paragrafer och genom en särskild paragraf som rör gemensam behållare med egen fastighet.
Förslag till föreskrifter om avfallshantering har varit utställda för granskning enligt 15 kap 13 §
miljöbalken med utställningsperiod 13 mars – 10 april 2015.
I samrådsredogörelsen görs en genomgång över inkomna synpunkter och vilka ändringar dessa har
föranlett. Det listas även vilka smärre ändringar i form av förtydliganden som i övrigt har gjorts.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun, 2015-04-17
Samrådsredogörelse gällande Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun, 2015-04-17
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer föreskrifter om avfallshanteringen, daterade 2015-04-17.
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över
händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Mora kommun
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta ett handlingsprogram för den
olycksförebyggande och operativa räddningstjänstverksamheten varje mandatperiod. Till grund för
handlingsprogrammet finns en riskanalys, där risker, konsekvenser och behov av förmåga har
identifierats.
I handlingsprogrammet redovisas målen för den olycksförebyggande och operativa verksamheten, den
förmåga som kommunen har idag till räddningsinsats liksom vilken förmåga som kommunen saknar men
avser skaffa under perioden 2015–2018.
De nationella målen i lagen stipulerar att alla människor ska beredas ett tillfredställande och likvärdigt
skydd mot olyckor, likväl som att brandkåren ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Arbetet med skydd mot olyckor inom Mora kommun ska leda till ökad trygghet och säkerhet i
kommunen, genom ett tvärsektoriellt arbete där processer byggs, utvecklas och synliggörs över gränserna
mellan förvaltningar, kommuner, myndigheter och organisationer.
Beredningen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018.
Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Mora kommun.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över
händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Mora kommun.
Ansvarig att genomföra beslutet
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Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning av del av
detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde, Mora kommun
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning av del av detaljplan
S 104 vid Örjastäppans industriområde, Mora kommun, Dalarnas län.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att tillskapa planlagd industrimark för att möta efterfrågan på sådan. Mora
kommun har sedan lång tid tillbaka köpt in aktuellt markområde för framtida industriändamål.
Planområdet gränsar till befintligt industriområde vid Örjastäppan och är beläget längs Sollerövägen (väg
947). Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen (ÄPBL)
SFS 1987:10.
Skogen mellan det planerade industriområdet och befintlig bostadsbebyggelse i Yvraden ingår i planen.
En skötselplan har tagits fram för skogsområdet som bl.a. innebär förbud mot kalavverkning för att
säkerställa att skogen kan ge ett visuellt skydd för bostadsbebyggelsen. I planen har det också avsatts
områden för bullerskydd och dagvattenhantering. Ett intrångsavtal har tecknats mellan Tekniska
förvaltningen och Funäs gemensamhetsskog som äger skogen. Tekniska nämnden beräknas behandla
avtalet den 23 april.
Dagvattenhanteringen i området är tänkt att ske med lokalt omhändertagande (LOD). Inom området
krävs därför att delar av fastigheten består av plantering, gräs, gräsarmering eller grönt tak. Dessutom har
stora ytor inom naturmarken avsatts för dagvattenanläggning, exempelvis fördröjningsmagasin.
Genomförandet av detaljplanen innebär att Mora kommun behöver förvärva mark på två platser inom
planområdet. Det ena området har redan förvärvats av tekniska förvaltningen och samtal pågår för det
andra området som är ca 50 kvadratmeter stort, där den nya huvudgatan ansluter till den befintliga
Mossvägen. Området behövs för att få tillräcklig svängradie i korsningen.
Detaljplanen godkändes för samråd 30 september 2010 och sändes ut för samråd mellan 8 oktober och
12 november 2010. Efter samrådet gjordes förändringar i detaljplanen på grund av att den ÅVC som var
tänkt att ligga centralt i området istället placerades på andra sidan Sollerövägen.
Planförslaget godkändes för utställning av byggnadsnämnden den 19 maj 2014 och har varit utställt från
den 30 maj till den 11 juli 2014. Muntliga yttranden från Trafikverket föranledde mindre förändringar av
planen, liksom yttranden från länsstyrelsen och Fortum. De två nya fyrvägskorsningarna ändrades till
förskjutna trevägskorsningar, ett mindre område av naturmarken vid Vattumyrsvägen tillåter nu
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transformator, transformatorn är befintlig, och konsekvenserna av att upphäva strandskyddet för
Missbäck förtydligades i planbeskrivningen.
Ändringarna krävde enkelt planförfarande men var inte av allmänt intresse. Detaljplanen sändes ut för
underrättelse till Länsstyrelsen, Trafikverket och Fortum från den 18 februari till den 4 mars.
Länsstyrelsen fick förlängd remisstid först till 11 mars och sedan till 18 mars. Länsstyrelsen och
Trafikverket hade inget att erinra mot förändringarna. Fortum inkom inte med något yttrande.
Ett flertal privatpersoner har kvarstående erinran, bland annat ett yttrande från samrådet som omfattade
300 namnunderskrifter. Vissa av personerna med kvarstående erinran anses vara sakägare.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2015-04-27, § 51
Särskilt utlåtande
Utställningsutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Skötselplan
Samrådsredogörelse
Övriga handlingar (bifogas ej, finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen)
Bullerrapport
Kontrollprogram för dagvattenprovtagning
Dagvattenutredning
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning del av detaljplan S
104 vid Örjastäppans industriområde.
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Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl. i
Mora kommun
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl.
2. Det område som är markerat med rött på plankartan föreslås undantas från antagande. Servitut
för bussgata och gång- och cykelväg, inom rödmarkerat område, ska tecknas. Servitut ska även
tecknas för dike, på plankartan kallat dike1 beläget inom NATUR2, på landstingets fastighet
Noret 128:4. Samtliga servitut ska vara tecknade mellan kommunen och landstinget innan
detaljplanen antas.
Sammanfattning av ärendet
Noret norra ligger i utkanten av Mora tätort och nära Mora lasarett. Planområdet är beläget i en
skogsbevuxen västersluttning ner mot Orsälven och med möjlighet till utsikt.
Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder samt förskola. Bostäder
medges i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och friliggande småhus. Även ett särskilt boende för
äldre kan uppföras inom området. Området ska ges en omsorgsfull gestaltning både vad avser
bebyggelse, gatumark och natur- och parkmark. I södra delen finns äldre skog, viktig som buffert mellan
bostäder och lasarettet, men även för rekreation och för sina naturvärden. Skogen i det här området ska
sparas i största möjliga mån.
Planområdet ska anslutas till väg 45 genom en cirkulation. En bussgata samt gång- och cykelvägar ska
förbinda området med lasarettet och övriga Noret. Bebyggelsen ska vara högre och tätare mot väg 45
och lägre och glesare mot väster.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2015-04-27, § 49
Planbeskrivning, januari 2015
Plankarta med bestämmelser, januari 2015
Gestaltningsprogram, januari 2015
Samrådsredogörelse, januari 2015
Granskningsutlåtande, mars 2015
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Övriga handlingar (bifogas ej, finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen)
Fastighetsförteckning med registerkarta
Bullerutredning för väg- och spårtrafik, juni 2014
Riskbedömning Noret norra, juli 2013, reviderad januari 2015
Geoteknisk undersökning, juni 2005
Geoteknisk undersökning, januari 2015
Radonundersökning, juni 2005
Åtgärdsvalsstudie Noret norra, Trafikverket, 2014
Planprogram med samrådsredogörelse, 2013

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl.
2. Det område som är markerat med rött på plankartan föreslås undantas från antagande.
Servitut för bussgata och gång- och cykelväg, inom rödmarkerat område, ska tecknas. Servitut
ska även tecknas för dike, på plankartan kallat dike1 beläget inom NATUR2, på landstingets
fastighet Noret 128:4. Samtliga servitut ska vara tecknade mellan kommunen och landstinget
innan detaljplanen antas.
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Organisationsförändring gällande Mora kommuns energi- och
klimatrådgivning

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige överför energi- och klimatrådgivningsverksamheten från tekniska nämnden
till Mora Orsa Miljönämnd från och med den 1 juli 2015.
2. Beslutet ska efterföljas av ett beslut om ändring i Mora Orsa Miljönämnds reglemente.
Sammanfattning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningsverksamheten är idag organiserad under tekniska nämndens
verksamhetsområde. Verksamheten bedrivs, pga. bristande resurser, i begränsad omfattning. Det har
därför bedömts mer ändamålsenligt att flytta verksamheten till Mora Orsa Miljönämnd som ansvarar för
samma frågor för Orsa kommuns räkning.
Ärendet har behandlats av såväl tekniska nämnden som Mora Orsa Miljönämnd vilka båda tillstyrker
överförande.
Verksamheten bedrivs med stöd av statliga bidrag varför någon överföring av budget inte är aktuell.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande från tekniska nämnden.
Yttrande från Mora Orsa Miljönämnd.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige överför energi- och klimatrådgivningsverksamheten från tekniska nämnden till
Mora Orsa Miljönämnd från och med den 1 juli 2015.
Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkade att ärendet ska återremitteras.
Anna Hed (C) yrkade att beslutet ska efterföljas av ett beslut om ändring i Mora Orsa Miljönämnds
reglemente.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på Lennart Sohlbergs
återremissyrkande vilket förklarades avslaget.
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Därefter ställde ordföranden proposition på Anna Heds tilläggsyrkande vilket förklarades bifallet.
Reservation
Lennart Sohlberg (S), Anna-Carin Rydstedt (S) och David Örnberg (V) reserverade sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsens nämndplan för år 2016

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nämndplan för kommunstyrelsen 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret upprättar nämndplan för kommunstyrelsens verksamheter. Nämndplanen har
utarbetats utifrån kommunens fastställda planeringsanvisningar och utgör ett underlag för kommunplan
2016.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Nämndplan 2016
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen godkänner förslag till nämndplan för kommunstyrelsen 2016.
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Yttrande gällande avloppsfråga i Utanmyra

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
En fastighetsägare har kontaktat Länsstyrelsen med anledning av vatten- och avloppssituationen i
området Utanmyra på Sollerön, Mora kommun. Detta medför att Länsstyrelsen öppnat ett ärende enligt
6 § Lagen om allmänna vattentjänster och ska utreda om det finns ett behov, utifrån människors hälsa
eller miljö, av att bilda verksamhetsområde för avlopp i området. Länsstyrelsen begär kommunens
yttrande i ärendet samt att få ta del av eventuell fastställd VA-plan för kommunen.
Mora kommun är i slutfasen med arbetet att ta fram en VA-plan för kommunen. Enligt förslaget till VAplan är Utanmyra ett av de högst prioriterade områdena i Mora kommun. Verksamhetsområde för allmän
vatten- och avloppsförsörjning i området bedöms vara utbyggt inom fem till sex år.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande avseende avloppsfrågan i Utanmyra, Mora kommun
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
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Bidrag ur vattenregleringsfonderna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen Dalarna beviljar ansökningar om bidrag ur
vattenregleringsfonder i Mora kommun enligt nedan;
- Bråmåbo byalag
Nytt tak på samlingslokal-tröskladan
41 272 kr
- Färnäs Bygdegårdsförening
Bygdegårdsarkiv, kulturarv flera
310 000 kr
- Oxbergs Hembygdsförening
Restaurering Axi kvarn, besöksmål
60 000 kr
Totalsumma
411 272 kr
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har i remiss för yttrande sänt ansökningar ur vattenregleringsfonder i Mora kommun.
Dessa bygdemedel, är avgifter som vattenföretag enligt ett antal vattendomar ska betala till de fonder
som Länsstyrelsen Dalarna förvaltar. Bygdemedlen ska återföras till bygden och användas till
investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller till andra insatser som annars
är till nytta för denna. Så många som möjligt i kommunen ska ha nytta av dessa medel.
Ändamålet med ansökningarna har vägts mot service- och näringslivsstrategi samt politisk plattform ”Ett
växande Mora för alla 2015-2018” samt målbilden Mora, regionstaden för ett aktivt liv. Ansökningar och
förslag till beslut är framtaget av landsbygdsutvecklare och projektutvecklare.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2015-03-26
Sammanställning av ansökningar, bilaga 1
Länsstyrelsens handledning för ansökning ur fonderade medel ur vattenregleringsfonder
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen Dalarna beviljar följande ansökningar bidrag ur
vattenregleringsfonder i Mora kommun enligt nedan;
- Bråmåbo byalag
Nytt tak på samlingslokal-tröskladan
41 272 kr
- Färnäs Bygdegårdsförening
Bygdegårdsarkiv, kulturarv flera
310 000 kr
- Oxbergs Hembygdsförening
Restaurering Axi kvarn, besöksmål
60 000 kr
Total att besluta
411 272 kr
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Yrkande
David Örnberg (V) yrkade att Länsstyrelsen ska föreslås bevilja bidrag enligt tjänstemannaberedningens
förslag alt 3 (Kråkbergs Båtklubb 186 272 kr, Vattnäs Båtklubb 50 000 kr och Bonäs Båtklubb 175 000
kr).
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på arbetsutskottets förslag och
David Örnberg ändringsyrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Anna-Carin Rydstedt (S) i handläggningen av detta ärende.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Länsstyrelsens näringslivsenhet
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Dnr: 2015/00131 025

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Beslut
Kommunstyrelsen antar Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 2 i Överenskommelse om
Bestämmelser för studentmedarbetare som centrala parter träffat den 11 december 2014, och att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 11 december 2014
överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare med OFRs förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer och AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive styrelser rekommenderar
med anledning av Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, träffade den 11
december 2014, var och en av sina respektive medlemmar –
kommunen/landstinget/regionen/kommunalförbundet – besluta om anta överenskommelsen.
Arbetsutskottets förslag är i enlighet med tjänsteförslaget
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär nr 14:60.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen antar Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 2 i Överenskommelse om
Bestämmelser för studentmedarbetare som centrala parter träffat den 11 december 2014, och att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
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Dnr: 2015/00098 107

Redovisning av hur kommunens bolag följt bolagsordning och
ägardirektiv under verksamhetsår 2014

Beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten för bolagen Moravatten AB, Nodava AB,
Morastrand AB, Lundskruven AB och Siljansutbildarna AB varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 6 kap 1 a och b §§ ska styrelsen årligen, för varje sådant aktiebolag som avses i 3
kap. 17 och 18 §§, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Moravatten AB, Nodava AB, Morastrand AB, Lundskruven AB och Siljansutbildarna AB har inkommit
med redovisningar där de konstaterar att det inte förekommit avsteg från bolagsordningens skrivning om
ändamålet för bolagets verksamhet.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget
Beslutsunderlag
Redovisning från Moravatten AB, daterad 2015-03-13.
Redovisning från Nodava AB, daterad 2015-03-13.
Redovisning från Morastrand AB, daterad 2015-03-10.
Redovisning från Lundskruven AB, daterad 2015-03-10.
Redovisning från Siljansutbildarna AB, daterad 2015-03-24
Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten för bolagen Moravatten AB, Nodava AB,
Morastrand AB, Lundskruven AB och Siljansutbildarna AB varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige redovisningen.
Ansvarig att genomföra beslutet
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Beslutet delges

Kommunfullmäktige, Moravatten AB, Nodava AB, Morastrand AB,
Lundskruven AB, Siljansutbildarna AB
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Dnr: 2015/00148 612

Namnbyte och grafisk profil för S:t Mikaelsskolan

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner presenterad varumärkesplattform, kommunikationsstrategi samt
marknadsföringsplan för S:t Mikaelsskolan, vilket omfattar omprofilering med namnbyte och ny grafisk
profil.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma gymnasienämnden bör av profilerings- och marknadsföringsskäl byta namn till grafisk
profil/identitet för gymnasienämnden och gymnasieförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Mora gymnasium – arbetsdokument för beslut.
Gymnasienämndens protokollsutdrag 2015-03-11 § 19.
Gymnasiechefens tjänsteskrivelse 2015-04-08
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen godkänner presenterad varumärkesplattform, kommunikationsstrategi samt
marknadsföringsplan för S:t Mikaelsskolan, vilket omfattar omprofilering med namnbyte och ny grafisk
profil.
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Gymnasienämnden, kommunikationsenheten.
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Dnr: 2015/00099 031

Handlingsplan för utbyggnad av stadsnät 2015-2017

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar Handlingsplan, daterad 2015-04-15, och att utbyggnationen
inledningsvis genomförs i tre olika former och modeller.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att ta fram en extra ordinär handlingsplan, att
underställa kommunstyrelsen för beslut, för de områden som mister sin ADSL-uppkoppling.
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 och en handlingsplan.
Bredbandsstrategin beskriver i huvudsak nyttan och målen. Handlingsplanen beskriver hur och vad som
skall genomföras samt vilka förutsättningar och villkor som styr utbyggnaden. Handlingsplanen tas fram
för tre (3) år i taget, den första gäller för åren 2015-2017.
Handlingsplanen innebär i korthet att stadsnätet byggs ut i tre olika former och modeller enligt följande:
1. Stadsnätsmodellen – Mora kommun bygger ut områden/byar själv enligt handlingsplanens
beslutade prioritering.
2. Dalamodellen – Områden/byar byggs ut av byföreningarna själva med delfinansiering av bidrag.
3. Moramodellen – Områden/byar byggs ut av byföreningarna i samarbete med Mora kommuns
stadsnätsorganisation.
Handlingsplanen innebär i ett utgångsläge att Mora stadsnät bygger ut Morkarlby/Noret/Venjan - 2015,
Nusnäs/Våmhus/Sollerön – 2016 och Östnor/Kråkberg/Vinäs/Önaheden/Finnsnäs/ Färnäs - 2017.
Denna ordning kan komma att förändras beroende på resultat från intresseundersökningar som kommer
att genomföras.
Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Handlingsplan, daterad 2015-04-15, och att
utbyggnationen inledningsvis genomföras i tre olika former och modeller.
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Dnr: 2015/00099 031
Beslutsunderlag
Handlingsplan, daterad 2015-04-15.
Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen antar Handlingsplan, daterad 2015-04-15, och att utbyggnationen
inledningsvis genomföras i tre olika former och modeller.
2. Tilldela erforderliga investeringsmedel för åren 2015-2017 villkorat med att kommunfullmäktige
beslutar om antagande av förslag till Bredbandsstrategi.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Tekniska nämnden, Daniel Nylén
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Dnr 2015/00277 107

Val av suppleant i styrelsen för Siljans Båttrafik AB
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Maria Mattsson till suppleant i styrelsen för Siljans Båttrafik AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut 2014-11-11, § 173, valt representant i styrelsen för Siljans Båttrafik AB
(Björn Hammarskjöld). Någon suppleant valdes aldrig varför föreslås att Maria Mattsson (S) väljs till
suppleant.
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§ 91

Information om pågående ärenden
Ordföranden och kommundirektören informerade om pågående ärenden varvid nämndes följande:
1. Arbetet med att påverka Skatteverket att behålla sitt kontor i Mora pågår. Arbete sker bl.a. i
samarbete med Åmåls kommun vars skattekontor också är hotat.
2. I samarbete med Region Dalarna och AB Dalaflyget pågår arbete för att få reguljär flygtrafik från
Arlanda till Mora. En träff med Trafikverket är inplanerad.
3. Den 28 maj blir det en träff med Trafikverket för en diskussion om genomfartsled.
4. Caroline Smitmanis Smids har utsetts till tillförordnad näringslivschef.
5. Förhandlingar pågår med Sollerö Sockenförening om övertagande av Sollerö kommunalhus.
6. Kommundirektörens beslut i frågor rörande medfinansiering av EU-projekt har legat inom
ramen för delegationsbestämmelserna. I framtiden kommer mer utförlig information att lämnas i
samband med redovisning av beslutade stöd till EU-projekt.
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Delgivningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arbetsutskottets protokoll 2015-05-05.
Protokoll från årsstämma med Lundskruven AB 2015-04-14, dnr 2015/00127 107.
Protokoll från årsstämma med Morastrand AB 2015-04-14, dnr 2015/00124 107.
Intentionsavtal mellan Mora kommun och AB Dalaflyget avseende utbyggnad av avgångshall,
dnr 2015/00016 177.
Tekniska nämndens, Mora Orsa miljönämnds, för- och grundskolenämndens, socialnämndens
och gymnasienämndens beslut med anledning av genomförd demokratidag, dnr 2015/00087
109.
Rapport över verksamhetsåret 2014 fån Stiftelsen Vasaloppsleden, dnr 2015/00150 107.
Kvalitetsberättelse från Ovansiljans HVB för år 2014, dnr 2015/00100 130.
Kommundirektörens vidaredelegation rörande personalärende, dnr 2015/00231 002.
Beslut om föreläggande om miljöteknisk markundersökning, f.d. Saxvikens sågverk AB, del av
Stranden 2:3>1, 5:2 och 6:2, Mora kommun.
Förvaltningsrättens dom 2015-04-28 i mål rörande kommunstyrelsens beslut 2014-04-29 att
ingå förlikning med Jan och Monica Nilsson, dnr 2015/00240 008.
Delegationsbeslut
- Beslut med stöd av delegation under tiden 2015-02-23- -2015-03-30 inom brandkåren, dnr
2015/00031 002.
- Beslut med stöd av delegation under tiden 2015-03-31- - 2015-05-04 inom brandkåren, dnr
2015/00031 002.
- Kommundirektörens beslut 2015-04-28 att medfinansiera Triple Steelex med ett belopp om
50 000 kr, dnr 2015/00164 144.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-04-14 att avge yttrande över detaljplan för
Gullbrändan, Kläppen, Malung-Sälens kommun, dnr 2015/00133 215.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-04-14 att avge yttrande över detaljplan för
Trollbäcken Mitt vid Lavenliften, Malung-Sälens kommun, dnr 2015/0004 215.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-04-14 att avge yttrande över detaljplan för
Handelscenter Lindvallen, Malung-Sälens kommun, dnr 2015/00115 215.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-04-14 att avge yttrande över detaljplan för del
av detaljplan Dp 275 för del av Noret 1:27 vid Norets östra handelsområde, dnr
2015/00152 215.
- Kommundirektörens beslut 2015-04-02 i ärende rörande särskilt lönetillägg, dnr 2015/00159
023.
- Kommundirektörens beslut 2015-03-30 i anställningsärende, dnr 2015/00160 023.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-05-08 att utse nytt ombud till bolagsstämmor
med Inlandsbanan AB, dnr 2015/00199 107.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-05-06 att avge yttrande över länsstyrelsens
remiss ”Förslag till reviderad regional överenskommelse för etablering av nyanlända, Vägen
in – 2015-2020”, dnr 2015/00204.
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