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Information om planarbete
Planchef Håkan Persson och stadsarkitekt Tommy Ek informerade om processen kring planarbete.
Bland annat föredrogs arbetet med detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplan.
Pågående arbeten redovisades enligt följande:
* Fördjupad översiktsplan för Mora tätort
* Planprogram för området vid Strandens skola
* Detaljplan Zornska
* Detaljplan ny brandstation
* Planprogram för Gödslan
* Detaljplan för norra Kyrkogatan.
Diskuterade planarbeten redovisades enligt följande:
* Färnäs Kvarn
* Noretgården
* Genomfartsled
* F.d. busstationsområdet
* Tingsnäs
* Canadaområdet
* Kråkberg
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Dnr: 2015/00259 700

Driftform för planerat nytt särskilt boende för äldre

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Driften av planerat nytt särskilt boende (SÄBO), enligt socialtjänstlagen, 32 platser ska upphandlas enligt
lagen om offentlig upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) redovisat ett behov av nya platser i
särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL). Utifrån detta har socialnämnden via
kommunstyrelsen gjort en beställning hos tekniska nämnden om byggnation av 32 nya platser i SÄBO att
vara inflyttningsklart år 2016. För närvarande pågår planerings-/projekteringsprocess för att genomföra
detta projekt.
Socialnämnden beslutade 2015-05-13, § 43, att föreslå kommunfullmäktige besluta att driften av
kommande nytt boende enligt SoL, 32 platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-05-13, § 43.
Socialchefens tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-30.
Skrift från SKL ”Alternativa driftformer”
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige beslutar att driften av planerat nytt särskilt boende (SÄBO), enligt socialtjänstlagen,
32 platser ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.
Yrkanden
David Örnberg (V) yrkade avslag.
Lennart Sohlberg (S) och Bernt Persson (S) yrkade på återremiss för att klargöra kostnaderna för att
upphandla och inrätta ny organisation.
Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Ingvar Niilimaa (MOP) bifall till arbetsutskottets
förslag.
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Dnr: 2015/00259 700

Fredrik Blom (MP) yrkade att Mora kommun ska lägga ett anbud vid upphandlingen.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på Lennart Sohlbergs och Bernt
Perssons återremissyrkande vilket förklarades avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och David Örnbergs avslagsyrkande,
varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Därpå ställde ordföranden proposition på Fredrik Bloms tilläggsyrkande vilket förklarades avslaget.
Reservationer
Fredrik Blom reserverade sig mot beslutet.
David Örnberg reserverade sig mot beslutet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Dnr: 2015/00258 700

Driftform för planerad ny gruppbostad

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Driften av planerad ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) redovisat ett behov av nya platser i
gruppbostad enligt LSS. Utifrån detta har socialnämnden via kommunstyrelsen gjort en beställning hos
tekniska nämnden om byggnation av sex nya platser i gruppbostad att vara inflyttningsklart år 2016. För
närvarande pågår planerings-/projekteringsprocess för att genomföra detta projekt.
Socialnämnden beslutade 2015-05-13, § 42, att föreslå kommunfullmäktige besluta att driften av
kommande ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-05-13, § 42.
Socialchefens tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-30.
Skrift från SKL ”Alternativa driftformer”
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige beslutar att driften av planerad ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Yrkanden
David Örnberg (V) yrkade avslag.
Lennart Sohlberg (S) och Bernt Persson (S) yrkade återremiss för att klargöra kostnaderna för att
upphandla och inrätta ny organisation.
Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Ingvar Niilimaa (MOP) och Åke Knutz (C) bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Dnr: 2015/00258 700

Fredrik Blom (MP) yrkade att Mora kommun ska lägga ett anbud vid upphandlingen.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på Lennart Sohlbergs och Bernt
Perssons återremissyrkande vilket förklarades avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och David Örnbergs avslagsyrkande,
varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Därpå ställde ordföranden proposition på Fredrik Bloms tilläggsyrkande vilket förklarades avslaget.
Reservationer
Fredrik Blom reserverade sig mot beslutet.
David Örnberg reserverade sig mot beslutet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Beslutet delges
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Dnr: 2015/00149 700

Igångsättningstillstånd för produktion av ny gruppbostad

Beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för produktion av ny gruppbostad enligt
förstudie ”Nya bostäder för LSS” daterad 2015-03-31, handlingsalternativ 5, nyproduktion av sex
boendeplatser i Morkarlby.
Sammanfattning av ärendet
2014-12-17 hanterade socialnämnden ärendet om behov av ytterligare boenden för att möta de
funktionsnedsattas behov i Mora. Med anledning av detta genomförde tekniska förvaltningen
tillsammans med socialförvaltningen en förstudie. Förstudien behandlar ett antal olika handlingsalternativ
för att tillgodose behovet av boenden med en rekommendation till beslutande politiker.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Förstudie ”Nya bostäder för LSS” daterad 2015-03-31.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för produktion av ny gruppbostad enligt
förstudie ”Nya bostäder för LSS” daterad 2015-03-31, handlingsalternativ 5, nyproduktion av sex
boendeplatser i Morkarlby.
Deltog ej i beslutet
Antecknas till protokollet att Lennart Sohlberg (S) ej deltog i beslutet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Beslutet delges

--
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Dnr: 2015/00233 807

Riktlinjer för avtal mellan ideella föreningar och Mora kommun angående
marknadsföring

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till riktlinjer för marknadsföringsavtal mellan Mora
kommun och ideella föreningar och organisationer.
2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med att kommundirektören har rätt att fatta
beslut om att teckna avtal mellan ideella föreningar och Mora kommun avseende marknadsföring
upp till ett belopp om 100 000 kronor.
3. En särskild budgetpost för marknadsföringsavtal enligt dessa riktlinjer ska fastställas i
kommunstyrelsens budget för varje år.
Sammanfattning av ärendet
För att tillsammans ta tillvara goda möjligheter att marknadsföra Mora, kan Mora kommun teckna
marknadsföringsavtal med ideella samarbetspartners. Mora kommuns ställning som skattefinansierad
organisation ställer stora krav på tydlighet och opartiskhet och därför behövs riktlinjer för dessa
marknadsföringsavtal. Avtalen ska vara affärsmässiga och vara till ömsesidig nytta för Mora kommun och
samarbetspartnern. Avtalen bygger på att Mora kommun stödjer den andra partnern med pengar
och/eller tjänster i utbyte mot reklamutrymme och/eller tjänster och aktiviteter och får inte vara ett
ensidigt bidragsgivande. Mora kommuns intresse och insatser bestäms utifrån ett antal i riktlinjerna
fastställda kriterier. Kommunstyrelsen fastställer årlig budget, och tecknar avtal för hela kommunens
räkning.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för avtal mellan ideella föreningar och Mora kommun angående marknadsföring
(daterad 2015-05-06)
Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till riktlinjer för marknadsföringsavtal mellan Mora
kommun och ideella föreningar och organisationer.
2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med att kommundirektören har rätt att fatta
beslut om att teckna avtal mellan ideella föreningar och Mora kommun avseende marknadsföring
upp till ett belopp om 100 000 kronor.
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Yrkanden
David Örnberg (V) yrkade att beloppet i beslutspunkt två ska ändras till 25 000 kr.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på arbetsutskottets förslag till
beslutspunkt 1, vilket förklarades bifallet.
Därefter ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 2 och David
Örnbergs ändringsyrkande, varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Slutligen ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 3, vilket förklarades
bifallet.
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Dnr: 2015/00273 144

Marknadsföringsavtal med KAIS Mora IF

Beslut
1. Kommunstyrelsen anvisar 250 000 kronor för att ingå marknadsföringsavtal med KAIS Mora
avseende säsongen 2015/2016.
2. Finansieringen sker genom utvecklingsenhetens anslag för medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Mora Kommun och KAIS Mora IF har under flera säsonger haft olika former av samarbete. Nu senast i
ett samarbetsavtal för säsongen 2014-2015, som löper ut i maj 2015. Huvudsyftet med avtalet har varit
att Mora Kommun och KAIS Mora IF tillsammans tar tillvara möjligheterna att på ett positivt sätt
marknadsföra Mora som en stad för ett aktivt liv. Arenan är en mötesplats för Moras
kommuninnevånare och även en samlingsplats för besökare från andra kommuner vilket ger bra
möjligheter för kontaktskapande aktiviteter. För Mora kommuns del har avtalet gett möjlighet att
arrangera en träff där företag och kommun har haft gemensamt intresse av att mötas och ha dialog.
Innebandyn är medialt intressant och ger Mora kommun möjlighet att exponeras på ett positivt sätt, dels
genom reklamplats i arenan, på matchdräkterna för damerna och herrarna och som samarbetspartner.
Samarbetet bidrar också till att stärka och sprida Moras varumärke som ort. En del i avtalet är också att
synas i samband med evenemanget Buster och Starlet Cup då besökare och deltagare lockas till Mora.
Avtalet har fler delar. Det är därför fördelaktigt för kommunen att ingå ett nytt samarbetsavtal för
säsongen 2015/2016.
Hänvisning till "Riktlinjer för avtal mellan ideella föreningar, organisationer och Mora kommun angående
marknadsföring".
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Föregående avtal från säsongen 2014-2015.
Tjänsteförslag
1. Mora kommun anvisar 250 000 kronor för att ingå marknadsföringsavtal med KAIS Mora
avseende säsongen 2015/2016.
2. Finansieringen sker genom utvecklingsenhetens anslag för medfinansiering.
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Yrkande
David Örnberg (V) yrkade avslag och att 250 000 kr från utvecklingsenheten förs över till FOG för
riktade medel för undervisning och särskilt stöd.
Proposition
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på beredningens förslag till
beslut och David Örnbergs avslagsyrkande, varvid det först nämnd förklarades bifallet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--
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Marknadsföringsavtal med Mora IK
Beslut
1. Kommunstyrelsen anvisar 500 000 kronor för att ingå marknadsföringsavtal med Mora IK
avseende Allsvenska ishockeysäsongen 2015/2016.
2. Finansieringen sker genom utvecklingsenhetens anslag för medfinansiering.
Sammanfattning av ärendet
Mora kommun och Mora IK har sedan 2009 haft ett samarbetsavtal. Det förnyades 2013 och löpte ut i
och med säsongsavslut 2015. Huvudsyftet med avtalet har varit att Mora Kommun och Mora IK
tillsammans tar tillvara möjligheterna att på ett positivt sätt marknadsföra Mora som en stad för ett aktivt
liv och goda möjligheter för etablering och företagande. Arenan är en samlings- och mötesplats för
besökare från andra kommuner vilket ger bra möjligheter för nätverkande och kontaktskapande
aktiviteter. För Mora kommuns del har avtalet varit användbart inte minst i näringslivsutveckling då
företagare och kommun har haft gemensamt intresse av att mötas och ha dialog. Mötesplatserna är för
information, relationsbyggande och dialog och är framgångsfaktorer i ett utvecklande näringslivsarbete,
dessutom är hockeyn medialt intressant och ger Mora kommun möjlighet att exponeras på ett positivt
sätt. Här genom reklamplats i arenan, på matchdräkt och som samarbetspartner. Samarbetet bidrar också
till att stärka och sprida Moras varumärke som ort. Det är därför fördelaktigt för kommunen att ingå ett
nytt samarbetsavtal för säsongen 2015/2016.
Hänvisning till "Riktlinjer för avtal mellan ideella föreningar, organisationer och Mora kommun angående
marknadsföring".
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Föregående avtal från säsongen 2014-2015.
Tjänsteförslag
1. Mora kommun anvisar 500 000 kronor för att ingå marknadsföringsavtal med Mora IK
avseende Allsvenska ishockeysäsongen 2015/2016.
2. Finansieringen sker genom utvecklingsenhetens anslag för medfinansiering.
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Yrkande
David Örnberg (V) yrkade avslag och att 500 000 kr från utvecklingsenheten förs över till FOG för
riktade medel för undervisning och särskilt stöd.
Proposition
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på beredningens förslag till
beslut och David Örnbergs avslagsyrkande, varvid det först nämnd förklarades bifallet.
Jäv
Ingvar Niilimaa (MOP) anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut av detta ärende.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--
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Dnr: 2015/00191 042

Svar på revisorernas granskning av årsredovisning 2014

Beslut
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag från kommunledningskontoret som svar på revisorernas
granskning av årsredovisning 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har, genom PwC, genomfört en granskning av kommunens årsredovisning 2014 och
önskar kommunstyrelsens synpunkter på granskningen.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen. Bedömningen görs även för att årsredovisningen i huvudsak
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är i huvudsak upprättad enligt god redovisningssed.
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport från, daterad 2015-04-23.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag från kommunledningskontoret som svar på revisorernas
granskning av årsredovisning 2014.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Beslutet delges

--
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Borgerlig vigselförrättare

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Dalarnas Län förordnar Ylva Fahlberg till borgerlig
vigselförrättare.
Sammanfattning av ärendet
Ylva Fahlberg, 670919, föreståndare vid Zorngården har till kommunen inkommit med en ansökan om
att få bli borgerlig vigselförrättare.
Det är Länsstyrelsen som handhar borgerliga vigselförrättare avseende godkännande av förrättaren och
dess arvode. Kommunens roll är att yttra sig om den sökande är lämplig som vigselförrättare.
En borgerlig vigselförrättare ska ha kunskaper om tillämpliglagstiftning, hur en vigsel går till,
hindersprövning samt vilka dokument som upprättas och skickas in efter vigseln. De kvalifikationer som
krävs är gott omdöme, åtnjutande av allmänt förtroende samt erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget
på bästa sätt. En sökande får inte ha kommersiella intressen av förordnandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Ansökan från Ylva Fahlberg, daterad 2015-05-07.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Dalarnas Län förordnar Ylva Fahlberg till borgerlig
vigselförrättare

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

--
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Dnr: 2015/00047 020

Arbetsvärdering 2015

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar för åren 2015-2017 arbetsgivarens förslag till viktning av
arbetsvärderingsfaktorer för kommunen som helhet.
2. Kommunstyrelsen antar förslag till arbetsvärdering av kommunens funktioner som en grund för
kartläggning av kommunens löner per den 31 december 2014.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utifrån beslut om viktning och värdering ta
fram förslag till treårig handlingsplan för jämställda löner utifrån kartläggning av Mora kommuns
löner per den 31 december 2014.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan
kvinnor och män anger diskrimineringslagen (3 kap 10 §) att arbetsgivaren vart tredje år ska kartlägga,
analysera och bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män, som utför arbete som är att betrakta
som lika eller likvärdigt, har direkt eller indirekt samband med kön.
Till stöd för en systematisk värdering av Mora kommuns arbeten har Diskriminerings-ombudsmannens
metod Analys Lönelots använts. Inom ramen för denna föreslås att tre beslut fattas av kommunstyrelsen
i Mora kommuns arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning;
•
•
•

beslut om viktning av arbetsvärderingsfaktorerna som i sin helhet ska spegla Mora kommuns
uppdrag och verksamhet.
beslut om arbetsvärdering av Mora kommuns funktioner,
beslut om treårig handlingsplan för jämställda löner utifrån kartläggning av Mora kommuns löner
per den 31 december 2014. (Förslag planeras presenteras för KS den 6 oktober 2015).

Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
PM om arbetsvärdering 2015 i Mora kommun.
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Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen antar för åren 2015-2017 arbetsgivarens förslag till viktning av
arbetsvärderingsfaktorer för kommunen som helhet samt förslag till arbetsvärdering av
kommunens funktioner som en grund för kartläggning av kommunens löner per den 31
december 2014.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utifrån beslut om viktning och
värdering ta fram förslag till treårig handlingsplan för jämställda löner utifrån kartläggning av
Mora kommuns löner per den 31 december 2014.
Yrkanden
David Örnberg (V) yrkade på återremiss för ytterligare överläggning med de fackliga organisationerna
med anledning av deras reservationer.
Fredrik Blom (MP) yrkade att Lärarförbundets förslag till viktning ska gälla.
Lennart Sohlberg (S) yrkade på följande beslut:
1. Arbetsvärderingsfaktorn ”ansvar för människor” höjs till 10 och faktorn ”ansvar för planering,
utveckling och resultat” minskar till 15, i enlighet med reservationerna från Kommunal och
Lärarförbundet.
2. Kommunstyrelsen antar förslag till arbetsvärdering av kommunens löner per den 31 december
2014.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utifrån beslut om viktning och värdering ta
fram förslag till treårig handlingsplan för jämställda löner utifrån kartläggning av Mora kommuns
löner per den 31 december 2014.
David Örnberg yrkade, om återremissyrkandet faller, bifall till Lennart Sohlbergs yrkande.
Anna Hed (C) och Ingvar Niilimaa (MOP) yrkade bifall till beredningens förslag.
Propositioner
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på David Örnbergs
återremissyrkande, vilket förklarades avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på beredningens förslag till beslut första meningen (fram till
ordet ”helhet”) och Lennart Sohlbergs och Fredrik Bloms ändringsyrkanden varvid det först nämnda
förklarades bifallet.
Därpå ställde ordföranden proposition på resterande del i första meningen, vilket förklarades bifallet.
Slutligen ställdes ordföranden proposition på beredningens förslag, mening 2, vilken förklarads bifallen.
Justerandes sign
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Reservationer
Gunnar Nilsson och Lennart Sohlberg (S) samt Fredrik Blom (MP) reserverade sig mot beslutet.
David Örnberg reserverade sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
Ansvarig att genomföra beslutet

--
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--

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 103

Sida 20

2015-06-23

Dnr: 2015/00044 311

Ombyggnad av Fridhemsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Tekniska nämnden och dess förvaltning igångsättningsbeslut för
projektet och att detta beslut samtidigt ersätter tidigare beslut om igångsättning av detta projekt.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 17 juni 2014 (KS 2013/480 101) har tekniska förvaltningen i uppdrag
att projektera och förbereda upphandling av ombyggnationen av Fridhemsplan i centrala Mora. Den 10
mars 2015 (KS 2015/00044 311) gav kommunstyrelsen Tekniska nämnden och dess förvaltning
igångsättningstillstånd och godkände därmed att upphandlingen och ombyggnation kunde starta.
Under våren har de ekonomiska förutsättningarna för Mora kommun förändrats till en mycket ansträngd
ekonomisk situation. Genom att förändra vissa delar av den ursprungliga gestaltningen i
Fridhemsplansprojektet kan en mer kostnadseffektiv lösning presenteras. Förslaget i den nya
gestaltningen är att parkeringsplatser och ytor närmast befintliga fasader bibehålls i större utsträckning än
i tidigare presenterad gestaltning. Ett öppet gångfartsområde anläggs, nya busshållplatser, nya offentliga
toaletter, planteringar, bänkar, belysning och ett antal andra detaljer som lyfter attraktionen av hela
området.
På detta sätt minskar Mora kommun investeringen med ca 12 miljoner kronor samtidig som de
ursprungliga funktionerna tillskapas, som busshållplatser, servicebyggnad, tydligare koppling mellan
gågatan och Fridhemsplan. Driftskostnaderna kommer därmed att minska årligen med ca 1,5 mkr.
Upphandlingen av ombyggnationen kommer att pågå under sommaren och ombyggnationen av
Fridhemsplan beräknas kunna starta i oktober månad.
Beslutsunderlag
Gestaltning över Fridhemsplan.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen beslutar att ge Tekniska nämnden och dess förvaltning igångsättningsbeslut för
projektet, enligt ovan, och att detta beslut samtidigt ersätter tidigare beslut om igångsättning av detta
projekt.
Yrkanden
Ingvar Niilimaa (MOP) yrkade, med instämmande från Malin Höglund (M), Rose-Marie Bogg (C), Anna
Hed (C), Åke Knutz (C) och Gunilla Spjutgard (M) bifall till beredningen förslag.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på beredningens förslag, vilket förklarades bifallet.
Protokollsanteckningar
David Örnberg (V) vill till protokollet få antecknat att han reserverar sig mot den planerade
luftkvalitetsförsämringen.
Lennart Sohlberg, Gunnar Nilsson och Bernt Persson (S) vill till protokollet få följande noterat: Utifrån
rådande omständigheter förstår vi behovet av att ”banta” projektet, men vi vill betona att det kommer att
påverka den tänkta gestaltningen för gågatan och därmed kommer det att få stora konsekvenser för
genomförandet av centrumutvecklingsplanen.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Ekonomirapport

Vid dagens sammanträde förelåg ingen ekonomisk rapport.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Information om krisledningsnämndens uppgifter
Kommunstyrelsen informerades om krisledningsnämndens uppgifter enligt reglementet. Det framfördes
också att det finns en krisledningsplan och en informationsplan vid krissituationer.
Krisledingsplan och informationsplan kommer att tillställas kommunstyrelsen i särskilt utskick.
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Information om aktuella ärenden
Ordföranden och kommundirektören informerade om pågående ärenden varvid nämndes följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skatteutskottet hat 2015-06-23 haft ett möte med Skatteverkets generaldirektör. Mötet gav inga
positiva besked vad avser skattekontoret i Mora.
Kommunen kommer att ha överläggning med Trafikverket om trafikfrågor (cirkulationsplats) in
till planerat bostadsområde i Noret Norra.
Grönklittsgruppen har investerat ca 10 Mkr i Moraparken. Detta med ambitionen att bli en
fyrstjärnig anläggning.
Arbete pågår för att hitta lämpliga uppställningsplatser för husbilar.
Svenskt Näringsliv deltog på senaste mötet med Näringslivsrådet. Ny ranking kommer i höst.
Studiebesök på Familjens Hus i Gagnef har förevarit. En arbetsgrupp arbetar med frågan.
En träff har förevarit med Arbetsförmedlingen rörande ett integrationsprojekt. Ett liknande
projekt har framgångsrikt bedrivits i Malung-Sälens kommun.
Ny samverkan med Orsa är på gång avseende räddningschefsbefattning.
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Delgivningar

1. Arbetsutskottets protokoll 2015-06-09.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-04, § 37, i vilket bl.a. kommunstyrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014, dnr 2015/00194 042.
3. Avtal mellan Mora och Älvdalens kommuner om ställföreträdande räddningschef i Älvdalens
kommun, dnr 2015/00280 170.
4. Beslut av Inspektionen för vård och omsorg, 2015-06-02, rörande tillsyn av HVB barn och
unga vid Ovansiljans HVB, Mora, dnr 2015/00013 130.
5. Trafikverkets skrivelse 2015-06-08 med anledning av medborgarförslag om bullerskydd vid
Mäxvägen.
6. Byggnadsnämndens beslut 2015-04-27 rörande planbesked för elevbostäder på del av
Stranden 2:32 vid Säbbenbogatan, Gödslan, dnr 2015/00245 215.
7. Delegationsbeslut
- Beslut med stöd av delegation under tiden 2015-05-04- -2015-06-09 inom brandkåren, dnr
2015/00031 002.
- Integrationschefens beslut 2015-05-09 att avge svar till Inspektionen för vård och omsorg
med anledning av genomförd inspektion vid HVB barn och unga vid Ovansiljans HVB,
Mora, dnr 2015/00013 130.
- Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2015-06-03 att utse ersättare till styrelsen för
Stiftelsen Vasaloppsleden 2015-2018, dnr 2015/00301 113.
- Ekonomichefens beslut 2015-06-12 i ärende rörande nyupplåning/omsättning av lån,
dnr 2015/00324 045.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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