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Dnr: 2015/00037 149

Revidering av bolagsordning för VÄMO Elnät AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring av § 9 i bolagsordning för VÄMO Elnät AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om bolagsordning i VÄMO Elnät AB och bolagstämman antog
densamma 2014-12-08. Bolagsverket godkänner inte skrivningen i § 9 som handlar om styrelsens
sammansättning. I bolagsordningen står det bl a att ”Styrelsen ska bestå av lägst sex ledamöter med lika
många personliga suppleanter… etc”. Enligt Bolagsverket måste det, om ett minimiantal anges också
finnas att maxantal. Bolagsordningen behöver därför revideras vad avser § 9 innebärande att paragrafen
får följande lydelse:
”Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst tio ledamöter med lika många suppleanter.
Kommunfullmäktige i Mora, Älvdalens och Vansbro kommuner utser vardera två styrelseledamöter och
suppleanter.
Ledamöterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till
kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Ordföranden och vice ordförande utses av bolagsstämman”.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Bolagsordning.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring av § 9 i bolagsordning för VÄMO Elnät AB.

Ansvarig att genomföra beslutet

Kanslienheten

Justerandes sign

Beslutet delges

Margareta Hallander, MittMora, Vansbro kommun, Älvdalens kommun,
Anders Hvittfeldt PWC
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Dnr: 2015/00038 132

Överenskommelse om anordnande av boende för ensamkommande barn

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva överenskommelser om anordnande av boende för såväl
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal
vårdnadshavare i Sverige.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelserna har i uppdrag att tillsammans med Migrationsverket skriva överenskommelser med
landets kommuner om anordnande av boende för ensamkommande barn.
Den första januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande för att ge Migrationsverket
utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Genom
lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen
har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. Lagändringen innebär även att
en kommun som har en överenskommelse kan få ytterligare anvisningar utöver överenskommelsen om
mottagandet inte har varit tillräckligt stort utifrån kommunens tilldelade fördelningstal.
Mora kommun behöver därför göra förändringar i överenskommelsen i takt med hur verksamheten
utvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra verksamhet och ett gott mottagande. Det
innebär att Mora kommun behöver utöka överenskommelsen samt skapa en ökad flexibilitet i
upprättandet av nya överenskommelser. Därför föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i
uppdrag att skriva nya överenskommelser gällande anordnande av boende för ensamkommande barn.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Redogörelse av: Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som
ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, daterad: 2015-02-05.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva överenskommelser om anordnande av boende för såväl
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal
vårdnadshavare i Sverige.

Ansvarig att genomföra beslutet

Magnus Nordahl

Justerandes sign

Beslutet delges

Magnus Nordahl
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Dnr: 2015/00007 050

Riktlinjer för inköp och upphandling

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för inköp och upphandling enligt förslag, daterat 2015-02-11.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens reglemente för inköp och upphandling är från 2011 och sedan dess har det bland annat
tillkommit lagändringar som motiverar uppdatering av reglementet, nu ändrat till riktlinjer.
Mora kommuns upphandlings- och inköpsverksamhet (process) definieras ansvarsmässigt i kommunens
riktlinjer för upphandling och inköp. Kommunstyrelsens delegation i inköps- och upphandlingsfrågor
utgår från riktlinjerna. Riktlinjerna hänvisar till kommunens Inköpshandbok avseende praktiskt
genomförande av inköp och upphandling. Syftet med riktlinjer och Inköpshandboken är att styra hela
processen, dess utveckling och effektivisering. I denna styrning måste samhällsutveckling i övrigt beaktas.
Från och med 1 juni 2014 höjdes gränsvärdet för direktupphandlingar till 28 procent av aktuellt
tröskelvärde det vill säga till 505 800 kr med dagens tröskelvärde. I och med detta kommer kommunens
direktupphandlingar med stor sannolikhet att öka i antal och då blir det än viktigare att styrningen
fungerar inte minst för att undvika otillåtna direktupphandlingar. Vidare har det i LOU införts
dokumentationskrav för direktupphandlingar över 100 000 kr. Dessa ändringar påverkar kommunens
interna arbetsrutiner kring inköp och upphandling.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för inköp och upphandling, daterat 2015-02-11.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för inköp och upphandling enligt förslag, daterat 2015-02-11.

Ansvarig att genomföra beslutet

Juhani Halonen

Justerandes sign

Beslutet delges

Juhani Halonen, MittMora (Marie Elofsson)
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Dnr: 2015/00039 135

Gemensam nämnd för språktolkförmedling

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Mora kommun ska ingå i den gemensamma Språktolknämnden i Dalarna.
2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa kommun,
Smedjebackens kommun samt Säters kommun.
3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga 1, godkänns.
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a och 2 b godkänns.
5. Budget för den gemensamma nämnden enligt bilaga 3 godkänns.
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr.o.m. 2015-06-01.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar likalydande beslut avseende punkterna
2-7.
Sammanfattning av ärendet
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är väl
etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Landstinget Dalarna och
Borlänge kommun bildade 2013 en gemensam nämnd för språktolkverksamheter. Borlänge kommuns
tolkförmedling är utförare av verksamheten. Den gemensamma nämnden har möjliggjort ett långsiktigt
arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar är ett viktigt syfte.
Under 2014 har övriga kommuner i Dalarna erbjudits att gå in i den gemensamma nämnden. Efter
överläggningar har åtta kommuner uttryckt en önskan om att bli medlemmar i nämnden. En av dessa
kommuner är Mora, där kommunstyrelsen i beslut 2014-10-28, § 152, beslutade att ”uttala sitt intresse
för att ingå i gemensamma nämnden för språktolkförmedling och uppdrar till kommunledningskontoret
att fortsätta diskussionerna med nämnden i syfte att upprätta samverkansavtal och reglemente”.
I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och Landstinget Dalarna ha två
ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med två års intervall inneha ordförande och vice ordförande
posterna och övriga medlemmar en ordinarie ledamot vardera. Skälen till detta är att Landstinget Dalarna
har över 65 % av utförda tolkuppdrag samt att Borlänge kommun är utförare av verksamheten.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Reglemente för Språktolknämnden i Dalarna.
Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna.
Budget och fördelning 2015.
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Dnr: 2015/00039 135
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Mora kommun ska ingå i den gemensamma Språktolknämnden i Dalarna.
2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa kommun,
Smedjebackens kommun samt Säters kommun.
3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga 1, godkänns.
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a och 2 b godkänns.
5. Budget för den gemensamma nämnden enligt bilaga 3 godkänns.
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr.o.m. 2015-06-01.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar likalydande beslut avseende punkterna
2-7.

Ansvarig att genomföra beslutet

Ove Axelsson

Justerandes sign

Beslutet delges

Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Orsa kommun,
Smedjebackens kommun, Säters kommun, MittMora (M Elofsson
reglemente o avtal)

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00040 823

Besvarande av medborgarförslag om åldersgräns och avgifter i
simhallen och i skidspåren

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att se över åldersgränser och avgifter.
2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att åldersgränsen för ”ungdom” i Mora simhall
ändras till att gälla ungdomar t.o.m. gymnasiet samt att skidspåren i Hemus avgiftsbefrias för
gymnasieelever. Förslagsställaren anser det inte vara rimligt att högstadie- och gymnasieungdomar med
ett studiebidrag på 1 050 kr/mån (10 månader/år) ska betala ett högre pris än t.ex. pensionärer för
inträde i simhallen. Avgiftsbefrielsen i Hemus som gäller för högstadieelever borde också gälla för elever
på gymnasiet. Avslutningsvis menar förslagsställaren att vi måste värna våra ungdomars möjligheter och
vilja att utöva hälsosamma aktiviteter även utan föreningsaktivitet och klubbmedlemskap.
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska nämnden som i sitt yttrande anför att tekniska
förvaltningens fritidsavdelning redan idag har svårt att hålla sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna
för verksamheterna i simhallen och Mora skidstadion i Hemus. Skulle verksamheterna tappa ytterligare
intäkter blir avdelningen tvungen att dra ner på befintlig verksamhet vid dessa två anläggningar.
Med motivering enligt ovan föreslår tekniska nämnden att fullmäktige avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2014-08-12.
Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att se över åldersgränser och avgifter.
2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Ansvarig att genomföra beslutet

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Beslutet delges

Förslagsställaren, Lasse Ericsson
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Dnr: 2015/00041 701

Regional stödstruktur inom socialtjänst och närliggande hälso- och
sjukvård

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Förslag till en långsiktig hållbar stödstruktur inom socialtjänst och närliggande hälso- och
sjukvård godkänns.
2. En utökning av staben vid Regin Dalarna till 3,0 årsarbetare till en totalkostnad av 2 250 000
kr/år som fördelas så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande
mellan sig grundat på befolkningsunderlag godkänns.
3. Godkänna att behålla politisk styrning av den regionala stödstrukturen via välfärdsberedningen.
4. Godkänna att den kostnadsökning (ca 90 000 kr) som blir följden av utökningen inryms i den
årliga kommunavgift som Mora kommun betalar till Region Dalarna.
Sammanfattning
Region Dalarnas direktion har i beslut rekommenderat medlemmarna att godkänna ett förslag till
långsiktigt hållbar stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd.
Socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård är ett område som kontinuerligt genomgår förändring
och utveckling. De nationella kraven om evidensbaserad praktik inom området förväntas skärpas
ytterligare samtidigt som antalet invånare som har behov av tjänsterna tenderar att bli fler. Detta ställer
krav på kommunerna att systematiskt och långsiktigt arbeta med utveckling inom området.
Kommuner och landsting måste samverka för att klara gemensamma åtaganden, men även att
kommunerna måste hitta vägar att samverka i de för dem gemensamma utvecklingsprocesser. En enskild
kommun klarar inte av att upprätthålla en helt egen stödstruktur. Fördelen med regional stödstruktur är
att man kan göra gemensamma prioriteringar för frågor som ska hanteras tillsammans utan att det
utesluter varje huvudmans eget utvecklingsansvar.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Redogörelse av långsiktig hållbar regional stödstruktur för socialtjänst och närliggande hälso- och
sjukvård.

Justerandes sign
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Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag till en långsiktig hållbar stödstruktur inom socialtjänst och närliggande hälso- och
sjukvård godkänns.
2. En utökning av staben vid Regin Dalarna till 3,0 årsarbetare till en totalkostnad av 2 250 000
kr/år som fördelas så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande
mellan sig grundat på befolkningsunderlag godkänns.
3. Godkänna att behålla politisk styrning av den regionala stödstrukturen via välfärdsberedningen.
4. Godkänna att den kostnadsökning (ca 90 000 kr) som blir följden av utökningen inryms i den
årliga kommunavgift som Mora kommun betalar till Region Dalarna.
Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Socialnämnden, Region Dalarna

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00042 735

Produktion av nytt särskilt boende för äldre
Beslut
1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att påbörja upphandling och projektering av
ett nytt särskilt boende enligt förslag tillprogramhandling alternativ III med placering i Noret
Norra.
2. Utredning ska göras gällande ägandet av fastigheter utifrån alla verksamhetsområden utifrån ett
koncernperspektiv.
Sammanfattning av ärendet
Mora kommuns befolkningsutveckling avseende ökning av andelen äldre som är i behov av särskilt
boende har uppmärksammats i tidigare prognoser och planeringsdokument. Socialnämnden har redovisat
nuvarande och prognosticerade behov i Nämndplan 2015. I Kommunplan 2015-2017 har en
investeringsram för åren 2015 och 2016 beslutats om 30 respektive 10 miljoner kronor för byggandet av
ett nytt särskilt boende. Kommunens möjligheter att möta kommande behov har analyserats och beretts i
samverkan mellan Socialförvaltningen, Tekniska och Stadsbyggnad. Avstämning och beredning har även
genomförts med tjänstemän i lokalstyrgruppen för kommunens lokalresursplanering. En rapport har
utarbetats ”Nya bostäder för Särskilt boende, programhandling för lokalprojekt i Mora kommun”. I
rapporten har ett antal behov analyserats och redovisar de steg som krävs för att fortsatt driva arbetet
framåt.
Det har varit av största vikt att beredningen inför beslut om ett nytt särskilt boende beaktat och utvärderat
samtliga delar som är grundläggande för beslut om fortsatt hantering för att minska risken att försena ett
igångsättande. I analysen har därför även möjlig placering för en nyproduktion utvärderats utifrån ett antal
kriterier såsom verksamhetens behov, samverkan och kvalitet, tidsperspektiv med beaktade av detaljplan,
placering och miljö, utformning av byggnad, tillgänglighet och säkerhet samt kostnad. Den samlade
bedömning bygger på en placering som bäst tillgodoser verksamhetens behov och möjligheten till
utbyggnad. Tidsaspekten att få boendeplatser färdigställda och därmed möjliggör snabbare inflyttning är av
betydelse. Bedömningen är att kostnaderna skiljer för lite för att kunna motivera flerplanshus.
För närvarande finns en kö av personer, på grund av platsbrist, som beslutats om insats för särskilt boende
plus prognosen för andelen äldre ökar. Kommunen riskerar att bli dömd att betala vite för personer som
inte får sina behov av särskilt boende tillgodosett inom tre månader från beslutsdatum.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, SN 2014/271 734
Nya bostäder för särskilt boende, Programhandling för Lokalprojekt i Mora kommun
PM sammanställd utredning gällande placering av nytt särskilt boende

Justerandes sign
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Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att påbörja upphandling och projektering av
ett nytt särskilt boende enligt förslag till programhandling, alternativ III, med placering i Noret
Norra.
2. Boendet ska ägas och förvaltas av Mora kommun i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om
strategisk fastighetsförvaltning.
Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkade, med instämmande från David Örnberg (V) att:
1 Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att tillsätta en projektgrupp tillsammans med
socialförvaltningen för genomförandet ett nytt särskilt boende enligt förslag till programhandling
alternativ III med placering i Noret Norra.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Morastrand AB att, under ledning av projektgruppen, projektera och
upphandla byggnationen.
3. I annat fall föreslås kommunfullmäktige besluta att, innan kommunstyrelsen beviljar
igångsättningstillstånd, avsätta nödvändiga investeringsmedel för byggande av ett nytt äldreboende.
Anna Hed (C) yrkade att:
1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att påbörja upphandling och projektering av
ett nytt särskilt boende enligt förslag tillprogramhandling alternativ III med placering i Noret Norra.
2. Utredning ska göras gällande ägandet av fastigheter utifrån alla verksamhetsområden utifrån ett
koncernperspektiv.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på Lennart Sohlbergs samt
David Örnbergs yrkande och Anna Heds yrkande varvid det sist nämnda förklarades bifallet.
Reservationer
Lennart Sohlberg (S), Johan Morell (S) och Malin Norell (S) reserverar sig mot beslutet med motivering
enligt bilaga.
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Fredrik Blom (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Beslutet delges

Tekniska nämnden, Urban Mårtensson, socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00043 119

Kommunens representanter till årsmöten, bolagsstämmor och
föreningsstämmor

Beslut
1. Kommunstyrelsen väljer följande representanter till årsmöten och föreningsstämmor 2015:
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Anna Hed, ersättare Åke Knutz
Inlandskommunernas Ekonomiska förening, IEF
Åke Knutz, ersättare Per Ericsson
Intresseföreningen Dalabanan Intressenter
Åke Knutz, ersättare Anna Hed
Musik vid Siljan
Hans-Göran Åhgren, ersättare
Caroline Smitmanis Smids
Coompanion
Niclas Larsson
Arbetsgivarringen
Kristina Magnusson
Kommuninvest ekonomisk förening
Lena Fagerlund, ersättare
Peter Karlsson
2.

Kommunstyrelsen väljer följande ombud till bolagsstämmor 2015:
Inlandsbanan AB
Anna Hed, ersättare Åke Knurz
Dalhalla Förvaltning AB
Hans-Göran Åhgren, ersättare
Caroline Smitmanis Smids
Siljans Båttrafik AB
Åke Knutz, ersättare Per Ericsson
AB Dalaflyget
Anna Hed, ersättare Peter
Karlsson
Siljan Turism AB
Niclas Larsson
Ombuden instrueras att, under förutsättning att revisionsberättelsen rekommenderar
fastställande av resultat- och balansräkning samt att styrelsen får ansvarsfrihet, rösta för
revisorernas förslag.

3.

Kommunstyrelsen väljer följande ombud till bolagsstämmor 2015 för kommunens helägda bolag:
Siljansutbildarna AB
Lena Fagerlund, ersättare
Peter Karlsson
Morastrand AB
Lena Fagerlund, ersättare
Peter Karlsson
Moravatten AB
Lena Fagerlund, ersättare
Peter Karlsson
Ombuden instrueras att, under förutsättning att revisionsberättelsen rekommenderar
fastställande av resultat- och balansräkning samt att styrelsen får ansvarsfrihet, rösta för
revisorernas förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen utser varje år representanter till årsmöten, bolagsstämmor och föreningsstämmor.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-24.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen utser ledamöter till föreningar och bolag enligt tjänsteskrivelse daterad 2015-05-24.

Ansvarig att genomföra beslutet

Kanslienheten

Justerandes sign

Beslutet delges

De valda, berörda föreningar och bolag

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00036 145

Serviceplan för Mora kommun 2015-2018

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Serviceplan för Mora kommun 2015-2018.
2. Budgetera 2016 -2017 med 200 000 kr/år i totalt 2 år, som pilotprojekt för inrättande av högst
fyra servicepunkter.
3. Finansiering sker med kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Sammanfattning av ärendet
Under andra halvåret av 2015 kommer ”Stöd till kommersiell service” att till stora delar breddas till en ny
stödform under Landsbygdsprogrammet. Det innebär att det stöd som i dag enbart kan sökas av
lanthandlar och mackar ska kunna omfatta utvecklingsarbete inom flera områden. Inriktningen av stöden
går mot skapande, förbättring och utökning av lokal service för landsbygdsbefolkningen. Stödmottagare
kan vara företag, men också organisationer, föreningar eller myndigheter. Att bidra till att servicepunkter
skapas är ett tydligt mål.
Det finns definierade servicepunkter utifrån de olika socknarna och orterna på Moras landsbygd; Sollerö
socken, Venjan socken, Våmhus socken, Garsås, Nusnäs, Oxberg , Gopshus, Vattnäs, Söromsjöbygden,
för att nämna några. Det är viktigt att skapa ett arbetssätt som möjliggör för fler byar att komma i fråga
för att bli servicepunkter. Förslag är att ”Servicepunkten” ska inrymma minst tre av fem insatser; dator
med internetuppkoppling, en caféhörna som ger möjlighet till samvaro - en mötesplats,
turistinformation, broschyrer mm, anordna minst tre aktiviteter per år, erbjuda hemsändning av
livsmedel.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen godkänner Serviceplan för Mora kommun 2015-2018.
2. Budgetera 2016 -2017 med 200 000 kr/år i totalt 2 år, som pilotprojekt för inrättande av högst
fyra servicepunkter.
3. Finansiering sker med kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Beslutsunderlag
Serviceplan – för Mora kommun 2015-2018.

Ansvarig att genomföra beslutet

Liselott Hansson Malmsten

Justerandes sign

Beslutet delges

Liselott Hansson Malmsten, Albin Frandsen, Lena Fagerlund

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00044 311

Igångsättningsbeslut ombyggnad av Fridhemsplan

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd, inklusive genomförande enligt
bifogad gestaltning.
2. Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om finansiering av kapital- och driftkostnaderna till
budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 17 juni 2014 (KS 2013/480 101) har tekniska förvaltningen drivit
projektet att projektera och förbereda upphandling av entreprenad för ombyggnad av Fridhemsplan i
centrala Mora. Projekteringen och framtagning av anbudsföreskrifter (AF) beräknas vara klart under
februari 2015 och om upphandling kan genomföras under mars/april så är målet att entreprenaden kan
starta under maj-2015 för att senare kunna avslutas under hösten 2015.
En gestaltning är framtagen i projektet och med den som underlag så har området projekterats.
Driftkostnaden för området som en konsekvens av den nya gestaltningen väntas öka jämfört med idag
med ca 150 000 – 200 000 kr/år.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Gestaltning över Fridhemsplan.
Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd, inklusive genomförande, för
projektet enligt bifogad gestaltning.
2. Kommunstyrelsen tillskjuter, från och med avslutat projekt, medel till tekniska nämnden för att
hantera de ökade kapital- och driftskostnaderna.
Yrkanden
David Örnberg (V) yrkade att de tre sista orden (”enligt bifogad gestaltning”) i beslutsförslagets första
punkt ska strykas.
Anna Hed (C) yrkade att
1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd, inklusive genomförande enligt
bifogad gestaltning.
2. Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om finansiering av kapital- och driftkostnaderna till
budgetberedningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på David Örnbergs
ändringsyrkande avseende beslutspunkt 1 och Anna Heds yrkande varvid det sist nämnda förklarades
bifallet.
Därefter ställde ordföranden proposition på Anna Heds yrkande avseende beslutspunkt 2 vilket
förklarades bifallet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Beslutet delges

Tekniska nämnden, Torbjörn Ripstrand, Lena Fagerlund

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/0020 023

Anställning av chef för socialförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att fullfölja tillsättningen av chef till
socialförvaltningen genom anställning av Anna-Lena Hållmats Bergvik med tillträde den 1 juni 2015.
Sammanfattning av ärendet
April 2015 blir funktionen som chef för socialförvaltningen vakant. Hösten 2014 påbörjades därför en
rekryteringsprocess som inleddes med att en kompetensprofil upprättades i bred delaktighet om vilken
kommunstyrelsen fattade beslut den 9 september 2014.
Rekryteringen har gjorts i samarbete med företaget Proffice Sverige AB och uppdraget innebar att
Proffice till Mora kommun skulle presentera 2-3 slutkandidater som i och med överlämnandet blev
sökande av tjänsten.

Ansvarig att genomföra beslutet

Peter Karlsson

Justerandes sign

Beslutet delges

Peter Karlsson, Kristina Magnusson, socialnämnden, Anna-Lena
Hållmats Bergvik

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00034 401

Utställning av nya avfallsföreskrifter

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till föreskrifter om avfallshanteringen ställs ut för granskning
enligt 15 kap 13 § miljöbalken under perioden 2015-03-13 – 2015-04-10.
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. Detta arbete har bedrivits enligt samma princip som
gällande det regionala avfallsplanearbetet, d.v.s. med en regional projektgrupp med tjänstemän som har
varit styrgrupp för arbetet, samt med lokala arbetsgrupper av tjänstemän och politiker från respektive
kommun inom Nodavas verksamhetsområde. Successiva arbetsmöten samt seminarier har hållits på
länsnivå och lokalt där föreskrifternas innehåll och utformning har diskuterats. Det har även skett samråd
med Avfall Sverige och hämtats inspiration från andra kommuner i landet. Utifrån den framtagna
länsmallen har föreskrifterna omarbetats lokalt enligt de synpunkter som har framkommit från
inblandade tjänstemän och politiker i kommunen knutna till Nodava, Miljökontoret Mora Orsa och
stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet upplystes om att Nodava AB, pga. pressläggningstider
önskar skjuta fram utställningsperioden två dagar, innebärande att utställning sker under tiden 2015-0313- - 2015-04-10.
Beslutsunderlag
Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till föreskrifter om avfallshanteringen ställs ut för granskning
enligt 15 kap 13 § miljöbalken under perioden 2015-03-11 – 2015-04-08.

Ansvarig att genomföra beslutet

Nodava

Justerandes sign

Beslutet delges

Göran Brorsson

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00032 041

Planeringsanvisningar kommunplan 2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planeringsanvisningar för kommunplan 2016 enligt upprättat
förslag, daterat 2015-02-26.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har utarbetat anvisningar och direktiv till verksamhetsplanering och
budgetberedning för åren 2016-2018. Respektive nämnders/styrelsers verksamhetsplaner och budgetar
utgör underlag för beslut om kommunplan 2016.
Beslutsunderlag
Planeringsanvisningar till kommunplan 2016, daterade 2015-02-26.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planeringsanvisningar för kommunplan 2016 enligt upprättat
förslag, daterat 2015-02-26.

Ansvarig att genomföra beslutet

Lena Fagerlund

Justerandes sign

Beslutet delges

Samtliga styrelser, nämnder och koncernbolag

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00052 106

Nominering till Coompanion Dalarnas styrelse
Beslut
Kommunstyrelsen nominerar Anna Hed till styrelsen för Coompanion Dalarna.
Sammanfattning av ärendet
Mora kommun är medlem i Coompanion Dalarna. Samtliga medlemmar uppmanas att nominera
lämpliga kandidater till föreningens styrelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Coompanion Dalarna, daterad 2014-12-18.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Anna Hed, Coompanion Dalarna

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00080 106

Nominering av ledamot till styrelsen för Dalabanans Intresseförening, perioden 20152018

Beslut
Kommunstyrelsen nominerar Åke Knutz (C) som ledamot med Lennart Sohlberg (S) som ersättare till
styrelsen för Dalabanans Intresseförening för perioden 2015-2018.
Sammanfattning av ärendet
Mora kommun är medlem i Dalabanans Intresseförening. Inför föreningsstämman ska medlemmarna
nominera ledamöter till styrelsen.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Dalabanans Intresseförening, Åke Knutz, Lennart Sohlberg

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00079 106

Val av representant i Inlandsvägen Syd
Beslut
Kommunstyrelsen utser Åke Knutz (C) till ersättare vid möten med intresseföreningen Inlandsvägen
Syd.
Sammanfattning av ärendet
Vid medlemsmöte med Inlandsvägen Syd påtalades vikten av representation finns från hela stråket. Mora
och Vansbro kommuner har uppmanats att enas om en gemensam representant. Som ordinarie ledamot
har utsetts Per-Anders Westhed, kommunalråd i Vansbro kommun. Mora har att utse en ersättare.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Inlandsvägen Syd, Åke Knutz, Per-Anders Westhed

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
1. Arbetsutskottets protokoll 2015-02-24.
2. Länsstyrelsens meddelande 2015-02-06 att Maj-Lis Burtus förordnande som vigselförrättare går ut
den 30 april 2015. Dnr 2015/00030 112.
3. Länsstyrelsens beslut 2015-02-12 i vilket bidragsansökan gällande undersökning på fastigheten
Selja 255:1 avslagits. Dnr 2015/00012 450.
4. Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av samt anordnande av boende för barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Dnr 2015/00045 130
5. Delegationsbeslut:
- Ärenden utförda på delegation vid brandkåren under tiden 2015-01-26- -2015-02-22. Dnr
2015/00031 02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

