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Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt(S)
Per Göransson (S)
Malin Norell (S)
Peter Dahlgren (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Anna Hed (C)
Peter Helander (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Åke Knutz (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Jaakko Mattila (C)
Stefan Lund (C)
Joel Zackrisson (C)
Malin Höglund (M)
Hans-Göran Åhgren (M)
Gunilla Spjotgard (M)
Greger Mellbert (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Ingvar Nilima (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Lena Hed Sandlund (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Bror Markus (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Simon Granath (SD)
David Örnberg (V)
Susanne Jonsson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Mats-Gunnar Eriksson (FP)
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Allmänhetens frågestund
Då inga frågor förelåg utgick denna punkt.
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Mottagande av medborgarförslag
Beslut
1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om kungörelsers presentation till byggnadsnämnden för handläggning och besvarande.
2. Kommunfullmäktige kan inte behandla medborgarförslag om reviderad jour då det inte ligger
inom fullmäktiges kompetens. Ärendet överlämnas till socialförvaltningen.
3. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om rondell till tekniska nämnden för handläggning och besvarande.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit tre medborgarförslag enligt följande:
1. Medborgarförslag om hur kungörelser presenteras för allmänheten.
2. Medborgarförslag om att införa reviderad jour för personal på särskilt boende, korttidshem och
resursen.
3. Medborgarförslag om att bygga om rondellen vid Biltema.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsen ordförande Anna Hed (C) informerade om aktuella frågor varvid nämndes följande:
1. Trafikverket har sagt upp avtalet med flygbolaget Avies som trafikerat sträckan Arlanda-Sveg
med mellanlandning i Mora. Detta innebär att Mora för närvarande är utan flygtrafik. Mora
kommun arbetar för att en operatör ska mellanlanda på Mora Flygplats. Vi kan i nuläget inte säga
vilken.
2. Mora kommun var representerad vid Sveriges kommuner och landstings kongress varvid socialnämndens ordförande Malin Höglund valdes in i beredningen för primärvård och äldreomsorg.
3. Regionbildningsfrågan är aktuell och diskuteras i olika forum.
4. Region Dalarna har haft möte varvid bl.a. diskuterades tågtrafikupphandling.
5. Bredbandsfrågan är aktuell och ett förslag till bredbandsstrategi för Mora kommun är på väg för
politisk behandling.
6. Inom Mora kommun pågår kommunplaneprocessen. Kommunplanen ska senare behandlas av
kommunfullmäktige.
7. Arbete med varumärket ”Regionstad Mora” pågår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00037 149

Revidering av bolagsordning för Vämo Elnät AB
Beslut
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”.
Kommunstyrelsens 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

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00038 132

Överenskommelse om anordnande av boende för ensamkommande barn

Beslut
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.
Kommunstyrelsens 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

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00007 050

Riktlinjer för inköp och upphandling

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer – med den redaktionella ändringen att i § 1, sista meningen, benämningen
”tekniska avdelningen” ändras till ”tekniska nämnden” – 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.
Kommunstyrelsens 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)

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2015/00039 135

Gemensam nämnd för språktolkförmedling

Beslut
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
2-6.
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.
Kommunstyrelsens 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
2-6.

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
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.
Kommunstyrelsens 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.
Yrkanden
Gunder Eriksson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på kommunstyrelsens förslag
vilket förklarades bifallet.
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
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.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Redogörelse av långsiktig hållbar regional stödstruktur för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.
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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
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Val av en ledamot och två ersättare till den gemensamma språktolknämnden i Dalarna

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bert Persson (C) till ledamot med Maria Frelin (MOP) och Sonja Lindgren
(S) som ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att ingå i den gemensamma språktolknämnden i Dalarna. Enligt nämndens reglemente ska Mora kommun utse en ledamot och två ersättare till nämnden.

Ansvarig att genomföra beslutet

Kanslienheten

Justerandes sign

Beslutet delges

Gemensamma språktolknämnden i Dalarna, de valda
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Mottagande motioner, interpellationer och frågor
Beslut
Interpellationerna får ställas.
1. Interpellation från David Örnberg (V) till för- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mrie
Bogg (C) rörande betyg i årskurs 4.
2. Fråga från David Örnberg (V) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om kompetensfördelning primärkommuner/landstingskommuner i fråga om etablering av vårdcentraler.
3. Interpellation från Gösta Frost (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) rörande
ägande av fastigheter.
4. Interpellation från Lennart Sohlberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) rörande
reklamfinansierad kommuninformation.
5. Fråga från Lennart Sohlberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om referensgrupp för strategisk fastighetsförvaltning.
6. Fråga från Lennart Sohlberg (S) till tekniska nämndens ordförande Åke Knutz (C) om översyn av
kommunens internhyressystem.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Beslutet delges
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Besvarande av interpellation från David Örnberg (V) till för- och grundskolenämndens ordförande Rose-Marie Bogg (C) rörande betyg i åk 4

David Örnberg har ställt följande fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Rose-Marie Bogg:
”Avser majoritetspartierna i Mora att prova betyg i årskurs 4 i Moras kommunala grundskolor?”
Rose-Marie Bogg lämnade svar enligt följande:
”Regeringen har kommit överens med allianspartierna om att genomföra en försöksverksamhet angående
betyg från årskurs 4. Högst 100 skolor ska delta och en utvärdering ska göras 2020.en förutsättning är att
det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar.
Det är alltså inte ett politiskt beslut om Moras skolor ska vara med eller inte, utan det är upp till rektorer,
personal och föräldrar. I Mora har frågan via skolchefen gått ut till rektorerna och skulle det visa sig att
någon skola vill delta kommer vi i MoraAlliansen att ställa oss bakom det.”
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Besvarande av fråga från David Örnberg (V) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om kompetensfördelning primärkommuner/landstingskommuner i fråga om etablering av vårdcentraler.

David Örnberg har med anledning av att majoritetspartierna i sin politiska plattform uttalat att de är positiva till att privata vårdcentraler etablerar sig i Mora ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed:
”Avser majoritetspartierna vårdcentraler som bedrivs utan landstingsmedel eller avser majoritetspartierna
att iträda sig landstingskompetens?”
Anna Hed lämnade svar på frågan enligt följande:
”När det gäller privata vårdcentraler så ser Mora Alliansen gärna att det etableras en sådan i Mora för att
öka tillgängligheten och valfriheten för Moraborna. Självklart ska den drivas under den huvudman som
ansvarar för den här verksamheten, nämligen Landstinget Dalarna.”
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Besvarande av interpellation från Gösta Frost (S) till kommunstyrelsens
ordförande Anna Hed (C) rörande strategisk fastighetsförvaltning
Gösta Frost har i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed ställt följande frågor:
”1. Vad är det som är orsaken till att kommunstyrelsen nu anser att en ny utredning ska göras när det
gäller ägandet av fastigheter inom koncernen?
2. Har det framkommit några nya regler eller förutsättningar vad gäller ägandet av fastigheter inom
koncernen Mora kommun?
3. Varför har allianspartierna ändrat uppfattning när det gäller vem som ska äga bostäder i kommunkoncernen?
4. Anser du att kommunstyrelsen på eget bevåg kan ändra beslut och inriktning som är i strid med beslut
som är tagna av kommunfullmäktige?”
Anna Hed lämnade svar på frågorna enligt följande:
”Fråga 1
Vad är det som är orsaken till att kommunstyrelsen nu anser att en ny utredning ska göras när det gäller ägandet av fastigheter inom koncernen?
Svar
Det är ingen ny strategisk fastighetsförvaltningsutredning som ska göras. Den utredning som kommunstyrelsen beslutade om den 2015-03-10 § 39 gäller det framtida ägandet av det särskilda boendet. Utredningen beskrivs i tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet.
”I övrigt bör en utredning påbörjas för att utvärdera den aktuella fastighetens framtida ägande efter att
den färdigställts. Utredningen bör även omfatta ägandet avseende motsvarande fastigheter ur ett koncernperspektiv”.
Den 4 mars hade kommunstyrelsen en extra beredning gällande ärendet ”Produktion av nytt särskilt boende för äldre”. Lennart Sohlberg (s), oppositionsråd, föreslog att förslag till beslut skulle vara att utreda
ägandet ur ett koncernperspektiv, vilket majoriteten ställde sig bakom. "2. Utredning ska göras gällande
ägandet av fastigheter utifrån alla verksamhetsområden utifrån ett koncernperspektiv." Det finns fler
uttalade behov av andra boenden inom socialnämndens verksamhetsområde så frågan är aktuell.
Fråga 2
Har det framkommit några nya regler eller förutsättningar vad gäller ägandet av fastigheter inom koncernen Mora kommun?
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Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 27

Sida 20

2015-03-30

Dnr 2015/00132 101

Svar
Nej. I tjänsteunderlagen som låg till grund för beslutet så redovisades att Mora kommun inte kan uppdra
till Morastrand att bygga boendet. Det bryter mot rådande lagstiftning. Socialdemokraterna i Mora har
uttryckt att man visst kan uppdra till Morastrand trots att man då bryter mot gällande lagstiftning. Det är
olyckligt om en del politiska partier och tjänstemännen har olika uppfattning om vad som är förenligt
med rådande lagstiftning. Majoriteten i Mora har därför föreslagit och beslutat enligt de lagar och regler
som gäller. Denna fråga kan belysas ännu en gång i den kommande utredningen.
Fråga 3
Varför har allianspartierna ändrat uppfattning när det gäller vem som ska äga bostäder i kommunkoncernen?
Svar
Majoriteten har inte ändrat uppfattning.
Fråga 4
Anser du att kommunstyrelsens ordförande på eget bevåg kan ändra beslut och inriktning som är i strid med beslut som är
tagna av kommunfullmäktige?
Svar
Gösta Frost, som tidigare kommunstyrelseordförande, vet mycket väl att kommunstyrelsens ordförande
har ingen makt eller befogenhet att fatta egna beslut eller på något sätt gå emot beslut eller inriktningar
som kommunfullmäktige antagit. Frågan är insinuant och kränkande i dess karaktär. Det är kommunstyrelsen som har fattat beslut om att utreda definitioner och otydligheter. Skulle det leda till eventuella förändringar i den strategiska fastighetsförvaltningen kommer kommunfullmäktige att besluta om detta.”
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Besvarande av interpellation från Lennart Sohlberg (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om reklamfinansierad kommuninformation

Lennart Sohlberg har i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed ställt följande
frågor:
”1. Vilken är kommunledningens syn på reklamfinansierad kommunal information?
2. Finns det verksamheter där Mora kommun ska vara extra försiktig med reklamfinansierad
information?
3. Vem ska fatta beslut om reklamfinansierad information?
4. Kan det finnas konflikter mellan kommunens krav att inte gynna eller missgynna någon kommunmedlem, och reklamfinansierad information?”
Anna Hed lämnade svar på frågorna enligt följande:
” Fråga 1
Vilken är kommunledningens syn på reklamfinansierad kommunal information?
Svar
Det finns ”Huvudriktlinjer – sponsring i Mora kommun” som är gällande tills något annat beslutas. I
dessa beskrivs att Mora kommuns grundinställning till sponsring är positiv. Det beskrivs också att det
inte får finnas ”risk för sammanblandning eller förväxling mellan sponsorns budskap och kommunens
verksamhetsansvar”. Policydokumentet är inte uppdaterat på 17 år och det finns anledning bara därför
att se över dokumentet.
Fråga 2
Finns det verksamheter där Mora kommun ska vara extra försiktiga med reklamfinansierad information?
Svar
Ja det finns det och de är beskrivna i policyn. Inom vissa områden kan det finnas speciallagstiftning som
det alltid måste stämmas av mot. Hänsyn måste därför tas i varje enskilt fall utifrån rådande omständigheter.
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Fråga 3
Vem ska fatta beslut om reklamfinansierad kommunal information?
Svar
Det beror på omfattning och vad som ryms inom respektive verksamhets delegationsordning. En affärsöverenskommelse måste upprättas varje gång.
Vidare beskrivs det i riktlinjerna att:
”Sponsring är mer eller mindre sedvanlig inom olika verksamhetsområden. Av detta skäl bör beslut i
fråga om sponsring i varje enskilt fall fattas av verksamhetsansvarig nämnd/styrelse och inte på central
nivå. Central politisk nivå kan besluta om den principiella inställningen till sponsring på ett generellt plan.
”Samhällsutvecklingen påverkar bedömningen av sponsringsföreteelsen. Utvecklingen vad gäller sponsring måste följas av verksamhetsansvariga organ inom varje verksamhetsområde för sig, så att kommunen ligger i takt med tiden”.
Fråga 4
Kan det finnas konflikter mellan kommunens krav att inte gynna eller missgynna någon kommunmedlem, och reklamfinansierad kommunal information?
Svar
Det måste övervägas i varje enskilt fall. Budskap i sponsring/reklamen får inte förväxlas med kommunens verksamhetsansvar. Det får inte uppfattas som att någon skaffar sig fördelar gentemot konkurrerande företag på ett sätt som snedvrider konkurrensen. ”
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Besvarande av fråga från Lennart Sohlberg (S) till tekniska nämndens
ordförande Åke Knutz (C) om kommunens internhyressystem
Lennart Sohlberg har, med anledning av fullmäktiges beslut § 75/2013 i vilket beslutades att uppdra till
tekniska nämnden att se över kommunens internhyressystem med utgångspunkt i kommunfullmäktiges
beslut 2011-03-21 § 20 samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag, ställt följande fråga till tekniska nämndens ordförande Åke Knutz:
”När kan kommunfullmäktige förvänta sig att få ta del av resultatet av denna översyn?”
Åke Knutz lämnade svar på frågan enligt följande:
” Under 2009 beslutade kommunfullmäktige om ”Allmänna villkor för internhyra”. Internhyressystemet
sattes i operativ drift under 2010.
Under hela 2010 utvärderades internhyressystemet av kommunens ekonomienhet och fastighetsenhet
men även kommunens förvaltningar bidrog också med synpunkter. Utvärderingen ledde till ett antal förslag till förändringar av regelverket för att minska administrationen, tydliggöra villkoren, gränsdragningar
och rutiner samt att anpassa systemet för att uppnå dess övergripande syfte d.v.s. optimera lokalutnyttjandet och synliggöra kostnaderna för kommunens lokalbestånd.
Förslaget till förändringar ledde till ett beslut om revidering av ”Allmänna villkor för internhyra” i kommunfullmäktige 2011-03-21.
I beslutet om ”Strategisk fastighetsförvaltning” i kommunfullmäktige 2013-09-30 beslutades under punkt
6 att ”Uppdra till tekniska nämnden att se över kommunens internhyressystem med utgångspunkt i
kommunfullmäktiges beslut 2011-03-21 § 20 samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag.”
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut den 2013-09-30 som i sin tur baserar sig på kommunfullmäktiges beslut om ”Allmänna villkor för internhyra” från 2011-03-21 har tekniska nämnden
gjort en översyn av internhyressystemet med utgångspunkt att alla fastigheter ska bära sina egna kostnader. Internhyran idag är summan av kapitalkostnader, driftskostnader, underhållskostnader samt speciella
tillval som hyresgästen beställt.
Det reviderade internhyressystemet är väl förankrat i organisationen. Vissa fastigheter har fått ökad internhyra medan andra har fått en lägre internhyra. Dessa förändringar har beaktas i budgetarbetet genom
ramjusteringar vilket accepterats av alla parter. Ramjusteringarna blev ett nollsummespel i kommunens
budget. Det reviderade internhyressystemet kommer att följas upp.
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Det är olyckligt att förändringarna genomförts utan att beslut fattats i kommunfullmäktige. De administrativa rutinerna i tekniska nämnden ska ses över och ett nytt ärendehanteringssystem i kommunen ska
förhoppningsvis se till att liknande saker inte händer igen.
Tekniska nämnden kommer att se till att kommunfullmäktige får ett beslutsunderlag gällande översyn av
internhyressystemet så att kommunfullmäktige kan fastställa villkoren för internhyra. Detta kommer att
ske under i våren i samband med kommunplansprocessen.
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Besvarande av fråga från Lennart Sohlberg (S) till kommunstyrelsens
ordförande Anna Hed (C) rörande referensgrupp för strategisk fastighetsförvaltning

Lennart Sohlberg har till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed ställt följande fråga:
”Då det i samband med utredning och framtagande av beslutsunderlag inför beslutet om byggande av ett
nytt äldreboende för särskilt boende är uppenbart att samverkan mellan kommunens förvaltningar och
Morastrand AB inte fungerat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut rörande strategisk fastighetsförvaltning så är min fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Varför har inte den politiska referensgruppen fått möjlighet att ta ställning till den uppenbart strategiskt
viktiga frågan om huruvida byggande, ägande och drift av det nya äldreboendet ska ske i kommunens
eller Morastrands regi?”
Anna Hed lämnade svar på frågan enligt följande:
”Gruppen har haft tre möten, 2012-12-12, 2014-01-30 och 2014-06-26. På dessa möten har konkurrensutsättningen av fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, skötsel av gata/park, kommunikationsplaner, EPCprojektet, rapport från lokalgrupp med mera diskuterats. I minnesanteckningarna står det inget om att
det ska kallas till något nytt möte. Kommunstyrelseordförande under denna period var Bengt-Åke Rehn
(s). Han kanske kan svara på hur det var tänkt.
Förslaget om strategisk fastighetsförvaltning är genomfört och då borde också den politiska referensgruppen som är kopplad till beslutet om strategisk fastighetsförvaltning upphöra. Det är brukligt att referensgrupper upphör efter projektens slut.
I tjänsteunderlagen som låg till grund för beslutet så redovisades att Mora kommun inte kan uppdra till
Morastrand att bygga boendet. Det bryter mot rådande lagstiftning. Socialdemokraterna i Mora har uttryckt att man visst kan uppdra till Morastrand trots att man då bryter mot gällande lagstiftning. Det är
olyckligt om en del politiska partier och tjänstemännen har olika uppfattning om vad som är förenligt
med rådande lagstiftning. Majoriteten i Mora har därför föreslagit och beslutat enligt de lagar och regler
som gäller.
Förhållandena mellan kommunen som ägare och dess bolag sker idag enligt de direktiv som kommunfullmäktige fastställt ska gälla mellan kommunen och dess bolag. På kommunstyrelsen 2015-03-10 fattades beslut om en utredning som ska förtydliga förhållandet.”
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Delgivningar
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-02.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-10.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-10.
4. Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 § och
LSS avseende fjärde kvartalet 2014.
5. Länsstyrelsens protokoll 2015-03-03 enligt vilket Sven-Anders Söderberg utsetts till ledamot i
kommunfullmäktige för Moderaterna (efter Christiane Djäken) och Joakim Turesson utsetts till
ny ersättare.
6. Länsstyrelsen protokoll 2015-03-03 enligt vilket Joel Zackrisson utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet (efter Johanna Hed) och Lars-Olof Österström utsetts till ny ersättare.
7. Vansbro kommunfullmäktiges beslut att godkänna förslag till ändring i bolagsordning för Vämo
Elnät AB.
8. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag rörande Mora Racketcenter.
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