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Dnr: 2014/460 101

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning enligt föreliggande förslag, daterat 2014-11-03.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap 63 § ska fullmäktige i en arbetsordning meddela de föreskrifter som behövs
för genomförande av dess sammanträden och handläggning av ärendena. Föreliggande förslag till
arbetsordning är till övervägande delen likalydande med det som tidigare gällt. I sak har, med anledning
av lagändring, förändring skett avseende mandatperiodens början och slut
(§§ 1 och 7). Vidare har en ny § 6 tillkommit (detta med anledning av fullmäktiges beslut om regler för
kommunalt partistöd, § 85/2014). Därutöver har huvudsakligen ändringar av språklig karaktär gjorts.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning enligt föreliggande förslag, daterat 2014-11-03.
Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) och David Örnberg (V) yrkade att andra stycket i § 12 ska utgå.
Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Ingvar Niilimaa (MOP), Rose-Marie Bogg (C) och
Åke Knutz (C), bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Överläggningen förklarades avslutad och ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och
Lennart Sohlbergs och David Örnbergs ändringsyrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Reservationer
Lennart Sohlberg och David Örnberg reserverar sig mot beslutet.
Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Ove Axelsson, Marie Elofsson

Styrdokument, MittMora

Justerandes sign
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Dnr: KS 2014/494 70

Socialnämndens äskande om tilläggsanslag för 2014 och utökad
budgetram 2015 samt 2016-17

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Socialnämndens hemställan avslås.
2. Socialnämndens reviderade verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) har hanterats i samband med
kommunfullmäktiges beslut om Kommunplan 2015 (2016-2017). En fortsatt beredning sker i
samband med kommande planeringsprocess inför Kommunplan 2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i beslut 2014-11-19, § 99, bl.a. hemställt om tilläggsanslag med 9 108 tkr för att täcka
prognostiserat underskott 2014 samt om utökad budgetram för att täcka tillkommande behov enligt
socialnämndens verksamhetsplan under 2015 med 15 122 tkr samt ytterligare enligt verksamhetsplanen
perioden 2016-2017.
I kommunens planeringsprocess har underlag från respektive nämnder legat till grund för kommunens
beredning av kommunplan 2015, det vill säga verksamhet och budget år 2015 med utblick mot åren
2016-2017. Kommunens samlade verksamhetsplanering har utgått från periodens beslutade
planeringsanvisningar, prognosunderlag från SKL, tidigare års resultat samt resultat och prognoser för
innevarande år. Pågående arbete utifrån åtgärdsplaner med fokus på verksamhetsutveckling och
effektivister har dessutom beaktats. I Kommunplan 2015, beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-01,
har socialnämndens ekonomiska ramar utökats i förhållande till angivna ramar i planeringsanvisningar.
Bokslut 2014 och uppföljning under 2015 kommer tillsammans med planeringsunderlag från respektive
nämnder ingår i arbetet med att långsiktigt nå en ekonomi i balans.
Socialnämnden har fattat beslut om en reviderad verksamhetsplan för 2015 (2016-2017). Revideringen
består av diverse redaktionella ändringar och en ökning av tidigare redovisade rambehov för kommande
planeringsår.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-04.
Socialnämndens beslut 2014-11-19, § 99.
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Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Socialnämndens reviderade verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) har hanterats i samband med
kommunfullmäktiges beslut om Kommunplan 2015 (2016-2017). En fortsatt beredning sker i samband med
kommande planeringsprocess inför Kommunplan 2016.
Yrkanden
Anna Hed (C) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att socialnämndens begäran avslås.
Lennart Sohlberg (S) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta tillskjuta 3,1
miljoner kronor av äskat behov, att finansieras med 2 miljoner ur kommunstyrelsens ram, 100 tkr ur
valnämndens ram och 1 miljon från strukturreserven som därmed minskar till 4 miljoner kronor.
Propositionsordning
Ordförande förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på arbetsutskottets förslag med
Anna Heds tilläggsyrkande och Lennarts Sohlbergs yrkande, varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Reservation
Lennart Sohlberg (S), Maria Matsson (S) och Bernt Persson (S) reserverar sig till förmån för Lennart
Sohlbergs yrkande.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Lena Fagerlund

Socialnämnden, Lena Fagerlund

Justerandes sign
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Dnr: KS 2014/464 70

Socialnämndens äskande av medel till halvtidstjänst

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande av medel till en halvtidstjänst.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i en tjänsteskrivelse beskrivet behovet av att säkerställa socialnämndens ekonomiprocess
och därmed äskar medel för ytterligare en halvtidstjänst om 220 000 kronor per år. Socialnämndens
förvaltningsekonom har beviljats tjänstledighet på 50 procent av en heltidstjänst under 6 månader från och
med 1 januari 2015. För att minska ekonomifunktionens beroende av en enskild medarbetare och i övrigt
undvika att fler arbetsuppgifter inom administrativa enheten endast utförs av en medarbetare föreslår
socialnämnden en nyrekrytering av en heltidstjänst.
Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens ekonomi- och budgetprocess där rollen som
förvaltningsekonom utgör ett stöd för nämndernas arbete. Utveckling inom kommunens ekonomi- och
budgetprocess syftar till att upprätta enhetliga och tydliga processer, rutiner och verktyg som ledning och
stöd för att öka samarbetet mellan förvaltningsekonomer.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-04.
Socialnämndens beslut2014-10-22, § 91.

Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande av medel till en halvtidstjänst.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

--

Socialnämnden
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Antagande av detaljplan för Åmåsängsårdens camping

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora
kommun, Dalarnas län.
Sammanfattning av ärendet
Väster om Åmåsängsvägen, på fastigheten Utmeland 42:46, finns etablerad campingverksamhet med
reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
en utökning av campingen öster om Åmåsängsvägen, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Några sakägare, men även boende i anslutning till Yvradsvägen, har inte fått sina synpunkter tillgodosedda
eftersom dessa vill att trafik till campingen leds via en ny förbifart söder om Yvraden.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning, augusti 2014.
Plankarta med bestämmelser, augusti 2014.
Granskningsutlåtande, november 2014.
Övrigt underlagsmaterial
Byggnadsnämndens beslut om godkännande, 2014-12-15.
Samrådsredogörelse, augusti 2014.
Fastighetsförteckning med registerkarta, augusti 2014.
Planprogram för Åmåsäng, februari 2014.
Planprogrammets samrådsredogörelse, februari 2014.
Trafikutredning, 2014-01-24.
Behovsbedömning, 2013-05-22.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora
kommun, Dalarnas län.
Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

--

Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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Dnr: KS 2014/283 101

Fastställande av bolagsordning för AB Dalaflyget

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för AB Dalaflyget med anledning av
ändringarna i kommunallagen.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
AB Dalaflygets uppgift är att vara huvudman för flygdriften vid Borlänge/Falun flygplats och Mora
flygplats, samt driva verksamheten enligt gällande lagar och bestämmelser. Bolaget ska verka för
trafikflygets utveckling i Dalarna av regionalpolitiska skäl.
Bolagsordningen är ändrad för att anpassas till de krav som ställs upp i Kommissionens beslut om
Europeiska Unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster
(2012/21/EU) samt meddelande från Kommissionen (2012/C 8/03).
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet gjordes en mindre redaktionell ändring i förhållande till
arbetsutskottets förslag innebärande att ägarnas namn ströks ur beslutsformuleringen.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för AB Dalaflyget.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för AB Dalaflyget med anledning av
ändringarna i kommunallagen.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Sven Eriksson, Micaela Öberg, styrdokument,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 6/2015

Sida 9

2015-01-13

Dnr: KS 2014/283 101

Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI-kriterierna

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer AB Dalaflygets uppdrag enligt tjänstemannaförslaget. Förslaget är
kostnadsneutralt och innebär krav på uppföljning och kontroll av lämnade stöd i enlighet med
kommissionens beslut. AB Dalaflyg ska inge redovisning från bolagets huvudbok vart tredje år.
Nästa redovisning bör avse verksamhetsåret 2016.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
AB Dalaflygets flygplatser är en nödvändig förutsättning för fortsatt regional utveckling och tillväxt. En
framställan har inkommit till ägarna kring fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI
kriterierna.
Enligt de villkor som följer av de krav som uppställs i ”Meddelande från Kommissionen, Europeiska
Unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster” (2012/C 8/03)
samt Kommissionens beslut (2012/21/EU) kräver ägarna genom detta förordnande att AB Dalaflyg
bedriver sin verksamhet så att flygplatserna kan ta emot alla flygbolag som vill starta och landa till
rådande kommersiella villkor och under publicerade öppettider. För detta åläggande ersätts AB
Dalaflyget med belopp som motsvarar samma års budgeterade underskott. För ersättningen svarar
Borlänge- Falu- och Mora kommuner samt Landstinget Dalarna i proportion till ägandet. Förordnandet
gäller under den tid respektive aktieägaravtal gäller. Ingen av flygplatserna har fler än det maximala
antalet årspassagerare, som stipuleras i EU bestämmelsen och inte ens tillsammans uppnår flygplatserna
detta passagerarantal. Trots detta måste varje flygplats ges ett tydligt uppdrag av allmänt ekonomiskt
intresse (SGEI).
Enligt Landstingets juridiska utredning är lämnandet av stöd lagligt i förhållande till EU-kommissionens
beslut.
Förslaget är enligt Dalaflyg ABs redovisning att betrakta som kostnadsneutralt, då öppettiderna för
verksamheten anpassas till linjetrafiken, d v s den icke-ekonomiska verksamheten. Chartertrafiken
medför 3-4 timmars ökad öppethållning med främst personalkostnader, vilka täcks av intäkterna från
denna verksamhet.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
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Beslutsunderlag
Skrivelse ”Framställning om fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna samt beslut
om bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB”, inkommen 2014-07-01.
AB Dalaflyget Bolagsordning.
Förslag till ägardirektiv.
EU Kommissionens beslut.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer AB Dalaflygets uppdrag enligt tjänstemannaförslaget. Förslaget är
kostnadsneutralt och innebär krav på uppföljning och kontroll av lämnade stöd i enlighet med
kommissionens beslut. AB Dalaflyg ska inge redovisning från bolagets huvudbok vart tredje år.
Nästa redovisning bör avse verksamhetsåret 2016.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Sven Eriksson, Micaela Öberg

Justerandes sign
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Ambulanshelikopterhangar och avgångshall – Mora/Siljan flygplats
Beslut
Ärendet utgår från dagens föredragningslista och tas upp till behandling vid ett kommande sammanträde
efter det att intentionsavtal och beställning är tecknat med Landstinget Dalarna.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Dalarna har, 2013-06-11, beslutat om att starta helikopterverksamhet i ett samarbete med
Landstinget i Värmland och att verksamheten i Dalarna ska etableras i Mora. I början av september 2014
har också representanter för Mora kommun och Landstinget Dalarna symboliskt slagit i den första
spiken för byggprojektet.
Ett programarbete, förstudie, har av tekniska förvaltningen bedrivits under hösten tillsammans med
representanter från Landstinget Dalarna och Dala Flygets AB. Detta arbete beräknas vara avslutat i
mitten av december 2015.
Ett intentionsavtal diskuteras med Landstinget Dalarna viket ska fastslå riktlinjerna för ett hyresavtal och
utgöra en beställning till Mora kommun för start av projektet. Projektkostnaden garanteras inom detta
avtal genom att alla uppkomna kapitalkostnader täcks in under avtalsperioden.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-30 på grund av kostnadsskäl att avsluta det då aktuella projektet
”Utbyggnad av Terminalbyggnad” och avsluta pågående upphandling.
I pågående programarbete för ambulanshelikopterhangaren så har det diskuterats en
integrering av projektet ”Utbyggnad av Terminalbyggnad”. En tillbyggnad av avgångshall, som är ett
behov redan med den flygtrafik som idag bedrivs, kan med fördel utföras i en samordnad entreprenad.
Detta kan ses som en första etapp av flygplatsens behov av anpassade lokaler.
Ett intentionsavtal är upprättat med Dala Flyget AB, dat. 2014-06-12, detta måste omarbetas enligt de
nya förutsättningarna i projektet.
Projekttidplanen grundar sig på en beställning och projektstart i januari 2015. Lokalerna beräknas vara
klara i november 2015. Hangaren kan möjligen vara klar att bruka tidigare.
Projektet är upptaget i investeringsplanen för kommunplan 2015 och är avgiftsfinansierad.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-19

Tjänsteförslag
Efter det att arbetsutskottet behandlat ärendet har nytt tjänsteförslag framtagits i vilket kommunstyrelsen
föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för projektet ”Om- och tillbyggnad av
ambulanshelikopterhangar”. Igångsättningstillståndet är villkorat av att intensionsavtal och
beställning är tecknade med Landstinget Dalarna.
2. Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för projekt ”Utbyggnad av avgångshall”.
Igångsättningstillståndet är villkorat av att intensionsavtal med Dalaflyget AB är tecknat..

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Torbjörn Ripstrand

Sven Eriksson, Micaela Öberg
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Revidering av projektplan En gemensam ingång
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att revidera projektplanen för etablering av En gemensam ingång i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
2. Medel för genomförande av En gemensam ingång enligt projektplan tas för 2015 från fonderade
medel från arbetsmarknadsenheten.
3. Finansiering för 2016 års arbete tas från medel avsatta för ungdomssatsning.
4. Kommunstyrelsens presidium utgör referensgrupp.

Sammanfattning av ärendet
Tidsplanen och budget för genomförande av projektet uppstart av En gemensam ingång behöver
revideras. På grund av svårigheter att rekrytera har arbetet kommit efter den ursprungliga tidsplanen. I
det tidigare beslutet fanns budget för 2014 fastställd, men inte för 2015. Nu behöver tidsplanen revideras
och nytt beslut om budget tas.
Det är också angeläget att uppdatera några av delarna i genomförandet. Tid har förflutit och det finns
frågor som behöver inkluderas i arbetet och vissa delar formuleras lite annorlunda. Det övergripande
uppdraget ändras inte.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Reviderad projektplan, daterad 2014-12-03.

Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att revidera projektplanen för etablering av En gemensam ingång i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
2. Medel för genomförande av En gemensam ingång enligt projektplan tas för 2015 från fonderade
medel från arbetsmarknadsenheten.
3. Finansiering för 2016 års arbete tas från medel avsatta för ungdomssatsning.
4. Kommunstyrelsens presidium utgör referensgrupp.
Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Margareta Hallander

Katarina Hallvars

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 9/2015

Sida 14

2015-01-13

Dnr: KS 2014/404 202

Kommunstyrelsens behandling av personuppgifter

Beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver sitt eget beslut 2006-05-23, § 71, gällande organisation av
kommunstyrelsens arbete för behandling av personuppgifter.
2. Kommunstyrelsen utser den administrativa koordinatorn till kontaktperson för den praktiska
hanteringen av kommunstyrelsens frågor kring personuppgiftslagen.

Sammanfattning av ärendet
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är att
betrakta som personuppgifter. Det kan t ex vara namn på personer, personnummer, adresser, bilder på
personer etc.
Kommunstyrelsen är ansvarig för de personuppgifter som hanteras inom sitt eget verksamhetsområde.
För att underlätta arbetet med behandling av personuppgifter bör kommunstyrelsen utse en
kontaktperson på förvaltningen som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt inom nämnden. När beslut fattats om ny/förändrad behandling av personuppgifter ska
kontaktpersonen anmäla det till personuppgiftsombudet. Kontaktpersonen ska för kommunstyrelsens
del föra en förteckning över samtliga behandlingar. Denna förteckning ska vara aktuell och hållas
tillgänglig i det fall någon person med stöd av PuL § 26 vill ta del av sina personuppgifter som
kommunstyrelsen behandlar.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen upphäver sitt eget beslut 2006-05-23 § 71 gällande organisation av
kommunstyrelsens arbete för behandling av personuppgifter.
2. Kommunstyrelsen utser den administrativa koordinatorn till kontaktperson för den praktiska
hanteringen av kommunstyrelsens frågor kring personuppgiftslagen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens behandling av personuppgifter, daterad 2014-11-05.
Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Tove Färje

Marie Elofsson, KLK enhetschefer, Hans Gåsste PWC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 10/2015

Sida 15

2015-01-13

Dnr: KS 2014/457 004

Kommunstyrelsens beredningsprocess

Beslut
Kommunstyrelsen antar dokumentet ”Kommunstyrelsens beredningsprocess”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam beredningsprocess som styrelsen och nämnderna har
att förhålla sig till i framtagande av egna rutinbeskrivningar.
En väl genomtänkt beredningsprocess är grunden för att få bra beslut vid bra sammanträden. En dålig
beredningsordning leder ofta till ostrukturerade och onödigt långa sammanträden, återremisser eller, i
värsta fall, beslut som är felaktiga eller olagliga.
Det är av stor vikt att det finns en fastställd beredningsordning som respekteras och upprätthålls.
Beredningsprocessen måste, för att fungera, dels vara beslutad, dels vara accepterad av alla.
Kanslienhetens mål är att stötta och ge de förtroendevalda de bästa förutsättningarna för att utöva sina
uppdrag. För att klara det krävs det att beredningsprocessens olika moment och tidsramar respekteras
och upprätthålls.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beredningsprocess.

Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens beredningsprocess för mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) och David Örnberg (V) yrkar att kommunstyrelsen antar förslaget till
kommunstyrelsens beredningsprocess, utom punkten 5.1. Övriga avsnitt numreras om i konsekvens med
detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 10/2014

Sida 16

2015-01-13

Dnr: KS 2014/457 004

Propositionsordning
Ordförande förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på beredningens förslag och på
Lennarts Sohlbergs och David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklarades bifallet.

Reservation
Lennart Sohlberg (S) och David Örnberg (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Kanslienheten

Peter Karlsson, Margareta Hallander, Lena Fagerlund, Viveka Leksell,
Kristina Magnusson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 11/2015

Sida 17
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Dnr: KS 2014/413 101

Utvecklingsarbete av medborgardialog

Beslut
Kommunstyrelsen antar ”Projektdirektiv för utveckling av medborgardialog i samarbete med SKL 2015”
för Mora kommun.
Sammanfattning av ärendet
I Strategisk plan 2011-2014 (KF 2011-06-20 § 43) står det att ”Mora kommuns verksamheter ska präglas
av delaktighet och inflytande.” Ett sådant inflytande kan se ut på många olika sätt, där olika metoder för
medborgardialog är en viktig del. Genom dialogen blir medborgarna drivkrafter i kommunens planering,
framför allt med fokus på platsutveckling och social sammanhållning. Medborgardialogen ger även
politikerna ett bredare beslutsunderlag.
Kommunledningskontorets kommunikationsenhet har det övergripande ansvaret för kommunens
demokratifrågor. Varje nämnd ansvarar sedan för medborgardialogen inom sitt verksamhetsområde.
Exempel på detta är Morapanelen, Frågepanelen till politiker, Ungdomsenkäten Lupp, Planerarstugor,
Demokratidagar för unga, Pensionärsrådet, Handikapprådet och Näringslivsrådet.
Resultatet av medborgardialogen mäts i undersökningar där kriterierna är dels medborgarnas möjligheter
att delta i kommunens utveckling, dels hur medborgarna själva upplever sitt inflytande över kommunens
verksamheter. Årets mätning visar att målen inte har nåtts, och kommunen avser därför att utveckla
medborgardialogen i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting, SKL under 2015, för att ta fram
förslag till inriktning och konkreta aktiviteter för att utveckla delaktighet och inflytande. För en fortsatt
utveckling behövs en bred och samlad insats från kommunen. Det innebär bland annat att skaffa en
bättre överblick över alla de insatser som görs inom området och samordna initiativen ytterligare.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Projektdirektiv – Utvecklingsarbete av medborgardialog i Mora kommun i samarbete med SKL 2015.

Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen antar ”Projektdirektiv för utveckling av medborgardialog i samarbete med SKL 2015”
för Mora kommun.
Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Viveka Leksell

Viveka Leksell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 12/2015

Sida 18

2015-01-13

Dnr: KS 2013/473 003

Kommunstyrelsens uppföljning av internkontroll 2014
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2014.
Sammanfattning av ärendet
Enligt det av fullmäktige antagna reglementet för internkontroll ska styrelse, nämnder och bolag varje år
anta en internkontrollplan. Kommunstyrelsen har antagit en interkontrollplan för 2014. Reglementet
fastslår att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen
plan, löpande/periodiskt rapporteras till styrelsen. Nämnden ska i samband med årsredovisningens
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens uppföljningsrapport daterad 2014-12-04.

Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2014.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

--

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 13/2015

Sida 19

2015-01-13

Dnr: KS 2014/502 003

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015
Beslut
1. Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan 2015 fastställs med tillägget att planen ska
kompletteras med den uppgift som saknas vad avser sannolikhet och konsekvens för
kontrollmomentet ”Arbetsmiljö”.
2. Nämndernas internkontrollplaner kompletteras med det obligatoriska kontrollmomentet;
Register innehållande personuppgifter är anmälda till personuppgiftsombud och följsamhet
gällande kommunens e-postsignatur.
Sammanfattning av ärendet
Enligt det av fullmäktige antagna reglementet för internkontroll ska styrelse, nämnder och bolag varje år
anta en internkontrollplan. Reglementet fastslår att internkontrollplaner ska fastställas senast under
januari månad det år planen avser.
Det framgår också av reglementet att olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från
genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Med risk avses sannolikheten för att fel uppstår och med
väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenserna som uppstår vid fel.
En enkel risk- och väsentlighetsanalys har genomförts.
Kommunstyrelsen har, i enlighet med reglementet, möjlighet att komplettera nämndernas planer med
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Följande kontrollmoment föreslås
komplettera nämndernas planer:
• Register innehållande personuppgifter är anmälda till personuppgiftsombud.
• Följsamhet gällande kommunens e-postsignatur.
Beredningens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till internkontrollplan 2015 (Kommunstyrelsen).
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan 2015 fastställs.
2. Nämndernas internkontrollplaner kompletteras med det obligatoriska kontrollmomentet;
Register innehållande personuppgifter är anmälda till personuppgiftsombud och följsamhet
gällande kommunens e-postsignatur.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 13/2015

Sida 20

2015-01-13

Yrkanden
David Örnberg (V) yrkade att ärendet återremitteras för komplettering av det kontrollmoment där
bedömd sannolikhet resp. konsekvens saknas.
Ingvar Niilimaa (MOP) och Malin Höglund (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
planen ska kompletteras med den uppgift som saknas vad avser sannolikhet och konsekvens för
kontrollmomentet ”Arbetsmiljö”.
Propositionsordning
Överläggningen förklarades avslutad och ordföranden ställde proposition på David Örnbergs
återremissyrkande, vilket förklarades avslaget.
Därpå ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag med Ingvar Niilimaas och Malin
Höglunds tilläggsyrkande, vilket förklarades bifallet.
Reservation
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Stabschefer, Kristina Magnusson

--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 14/2015

Sida 21

2015-01-13

Dnr: KS 2014/511 130

Överenskommelse om anordnande av boende
Beslut
1. Mora kommun tecknar en ny överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal
vårdnadshavare i Sverige där Mora kommun åtar sig att hålla 28 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande barn, varav minst 5 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn.

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.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstaterades att förslagspunkt två bör utgå då det
bedöms att beslut i den typen av ärenden ska behandlas av kommunstyrelsen i plenum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-19.
Redogörelse av: ”Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande
barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige”, daterad:
2014-12-04.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 14/2015

Sida 22

2015-01-13

Tjänsteförslag
Efter det att arbetsutskottet behandlade ärendet har nytt tjänsteförslag inkommit enligt vilket
kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Mora kommun tecknar en ny överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande
ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal
vårdnadshavare i Sverige där Mora kommun åtar sig att hålla 28 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande barn, varav minst 5 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att skriva överenskommelser om anordnande av
boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige med ett högsta tal på 30 boendeplatser
varav minst 7 platser tillgängliga för asylsökande.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Magnus Nordahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 15/2015

Sida 23

2015-01-13

Verksamhetsinformation från integrationsenheten
Beslut
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att muntlig information lämnats.
Sammanfattning av ärendet
Integrationschef Magnus Nordahl och två ensamkommande flyktingbarn informerade om hur
flyktingarna upplever sin tillvaro i Mora kommun. Sammanfattningsvis kan sägas att mottagandet och
tillvaron anses vara positivt.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges
--

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 16/2015
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2015-01-13

Information om kommande ärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att muntlig information lämnats.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerade om kommande ärenden enligt följande:
1. Remiss över detaljplan för flygplats i Sälen.
2. Eventuellt anläggande av markvärme i samband med ombyggnation av Fridhemstorget och
Kyrkogatan.
3. Medborgarförslag om gångtunnel i Noret.
4. Busshållplats i Noret.
5. Eventuell uppdatering av kommunens webb-plats.
6. Byggnation av nytt särskilt boende.
7. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
8. Trafikverkets remiss över plan ”Prioriterat vägnät”.
9. Hantering av Svea och Karl Lärkas Stiftelses fastighet på Sollerön.
10. Bredbandsstrategi.

Justerandes sign
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Delgivningar

1. Länsstyrelsens beslut om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde
2014/538 101
2. Meddelande från SKL styrelse nr 8 Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2015 2014/536 101
3. Avsiktsförklaring Dalalyft 2.0 2014/534 140
4. Avtal/överenskommelse med Landstinget Dalarna om folkhälsoarbete 2014/496 101
5. Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddsområden 2014/331 101
6. Skrivelse från miljökontoret om fortsatta undersökningar vid fd Saxvikens sågverk 2013/306
7. Länsstyrelsens beslut angående ortsombud 2014/512 110
8. Servicenämndens beslut om revidering av handbok för systemförvaltning 2014/506 101
9. Information från FSV 2014/504 101
10. Utställning och samråd av förslag till VA-policy 2014/434 101
11. Minnesanteckningar från folkhälsorådet 2014-11-17 2014/160 690 (bilaga)
12. Minnesanteckningar från folkhälsorådet 2014-08-25 2014/160 690 (bilaga)
13. Gymnasienämndens verksamhetsbehov inför budget 2015 2014/101 041 (bilaga)
14. Delegationsbeslut
• Personalbeslut Lena Fagerlund 2014/315 001
• Anställningsavtal Ola Abrahamsson 2014/239 016
• Ärenden utförda på delegation av upphandlingschef 2014-10-01 – 2014-10-31 2014/451
002
• Ärenden utförda på delegation av upphandlingschef 2014-11-01 – 2014-11-30 2014/451
002
• Ärenden utförda på delegation vid brandkåren 2014-10-14 – 2014-11-16 2014/38 002
• Ärenden utförda på delegation vid brandkåren 2014-11-17 – 2014-12-15 2014/38 002
• Fullmakt att företräda Mora kommun 2014/445 101
• Yttrande angående straffvärdet 2014/385 101
• Utdelning av donationsstiftelser 2014/387 056
• Yttrande gällande avloppsfrågan i Vika 2014/379
• Yttrande avseende svävartillstånd 2014/465 101
• Mora kommuns yrkande i mål M1401-07 2014/404 101
• Länsstyrelsens beslut om tillstånd till kameraövervakning 2014/444 101
• Arbetsutskottets protokoll 2014-12-16 (bilaga).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

