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Allmänhetens frågestund
Då inga frågor förelåg utgick denna punkt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 4

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 49

Sida 5

2015-06-22

Mottagande av medborgarförslag
Beslut
1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om affischpelare till byggnadsnämnden för
handläggning och besvarande i samband med arbetet med fördjupad översiktsplan för Mora
tätort.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit medborgarförslag enligt följande:
1. Medborgarförslag om affischpelare i Mora centrum och Noret.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Förslagsställaren, byggnadsnämnden
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerade om aktuella frågor varvid nämndes följande:
1. Bösjövardens vindkraftpark har invigts.
2. Generaldirektören för Skatteverket har kallats till skatteutskottets sammanträde den 23 juni
för diskussion bl.a. om huruvida skattekontoren i Mora och Åmål ska läggas ned eller om
beslut avseende även dessa kontor ska avvaktas.
3. Mora kommun har tagit emot ett stort antal feriepraktikanter.
4. Avslutningsvis tillönskades fullmäktige en skön och avkopplande sommar.
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Dnr: 2015/00219 042

Mora kommuns verksamhetsuppföljning kvartal 1 VUP 1 2015

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inhämta underlag från nämnderna för
vidare analys och förslag till åtgärder. En samlad analys ska redovisas i början av september
månad.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsprognos 1 följer upp perioden januari till mars och har till syfte att ge en tidig indikation på
ekonomiska avvikelser för att kunna besluta om åtgärder för att nå målen. I prognosen kommenteras och
bedöms ekonomin som redovisas i helhet, per nämnd/bolag. Prognosen redovisas kommunfullmäktige i
juni månad.
Kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningarna och bolagen upprättat ekonomisk redovisning
för perioden januari till mars 2015 som kommunfullmäktige har att ta ställning till.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Mora kommuns verksamhetsuppföljning 1 januari-mars 2015.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2015.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i
balans.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att inhämta underlag från nämnderna för
vidare analys och förslag till åtgärder. En samlad analys ska redovisas i början av september
månad.
Yrkanden
Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Efter förslag härom från Gösta Frost ändrades ordet ”kommundirektören” i tjänsteförslagets tredje
beslutssats till ”kommunstyrelsen”.
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Propositionsordning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag med ovan angiven ändring i beslutspunkt
tre, vilket förklarades bifallet.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Beslut och handling till samtliga nämnder, Morastrand, Moravatten,
kommundirektören, ekonomichefen
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Dnr: 2015/00217 041

Strategisk plan 2015-2018

Beslut
Med de beslutade ändringarna avseende Vision och målbild (Regionstad Mora – för ett aktivt liv) och att
under målområdet ”Livslångt lärande” första punkten ges följande lydelse ” Genom att årligen utvärdera
och utveckla samtliga skolor uppnås bättre resultat, både i egna jämförelser och med andra kommuner”
fastställs Strategisk plan 2015-2018.
Sammanfattning av ärendet
En strategisk plan för åren 2015-2018 ska fastställas av kommunfullmäktige. Den strategiska planen är ett
verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska vara vägledande för inriktning
och prioritering genom hela kommunens planeringsprocess från övergripande nivå såsom kommunplan
till individuella planer för medarbetare.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet gjordes några redaktionella förändringar.
Beslutsunderlag
Förslag till strategisk plan 2015-2018, daterad 2015-05-10.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan 2015-2018.
Yrkanden
Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Lennart Sohlberg (S) och Anna Hed (C) att Vision
och målbild ska ges följande lydelse: ”Regionstad Mora – för ett aktivt liv”.
Lennart Sohlberg (S) yrkade med instämmande från Peter Dahlgren (S) och Gösta Frost (S) bifall till
Socialdemokraternas eget förslag till strategisk plan.
Rose-Marie Bogg (C) yrkade, med instämmande från Anna Hed, att under målområdet ”Livslångt
lärande” att första punkten under rubriken ”Strategier” kompletteras med orden ”utvärdera och” vilket
innebär följande lydelse ”Genom att årligen utvärdera och utveckla samtliga skolor uppnås bättre
resultat, både i egna jämförelser och med andra kommuner”.
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David Örnberg (V) yrkade avslag på dels kommunstyrelsens förslag, dels på Socialdemokraternas förslag
till strategisk plan.
Anna Hed yrkade, med instämmande från Birgitta Sacrédeus (KD), Ingvar Niilimaa (MOP), Gunder
Eriksson (C) och Björn Hammarskiöld (MOP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Blom (MP) yrkade ett tillägg under målområdet ”Vår hållbara kommun” innebärande att
”Fokus/framgångsfaktorer för en hållbar utveckling av Mora” kompletteras med följande två punkter:
”Frisk och hälsosam befolkning samt personal” och ”God planering och framförhållning”.
Gösta Frost yrkade att, om kommunstyrelsens förslag till beslut vinner gehör, hela stycket under rubriken
”Oberoende av prioriterade områden finns fyra övergripande strategier som ska genomsyra all
verksamhet” ska strykas.
Ajournering
Efter förslag härom från ordföranden ajournerades sammanträdet under tiden kl 19:10 – 19:30.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och följande propositionsordning föredrogs och
godkändes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

David Örnbergs avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag.
David Örnbergs avslagsyrkande på Socialdemokraternas förslag till strategisk plan.
Malin Höglund m.fl. ändringsyrkande avseende ”Regionstad Mora – för ett aktivt liv”.
Rose-Marie Boggs tilläggsyrkande under målområdet ”Livslångt lärande”.
Fredrik Bloms tilläggsyrkande under målområdet ”Vår hållbara kommun”.
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Socialdemokraternas förslag till strategisk plan.
Gösta Frosts avslagsyrkande avseende hela stycket under rubriken ”Oberoende av prioriterade
områden finns fyra övergripande strategier som ska genomsyra all verksamhet”.

Propositioner
Ordföranden ställde proposition på David Örnbergs avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag, vilket
förklarades avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på David Örnbergs avslagsyrkande på Socialdemokraternas
förslag till strategisk plan, viket förklarades avslaget.
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Därpå ställde ordföranden proposition på Malin Höglunds m.fl. ändringsyrkande avseende Regionstad
Mora – för ett aktivt liv, vilket förklarades bifallet.
Därefter ställde ordföranden proposition på Rose-Marie Boggs tilläggsyrkande under målområdet
Livslångt lärande, vilket förklarades bifallet.
Därpå ställde ordföranden proposition på Fredrik Bloms tilläggsyrkande under målområdet Vår hållbara
kommun, vilket förklarades avslaget
Därefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Socialdemokraternas förslag
till strategisk plan, varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Slutligen ställde ordföranden proposition på Gösta Frosts avslagsyrkande avseende stycket under
rubriken ”Oberoende av prioriterade områden finns fyra övergripande strategier som ska genomsyra all
verksamhet”, vilket förklarades avslaget.
Reservationer
David Örnberg och Susanne Jonsson (V) reserverade sig till förmån för David Örnbergs yrkande.
Lennart Sohlberg, Anna-Carin Rydstedt, Per Göransson, Hasan Kizil, Peter Dahlgren, Eva Johansson,
Gunnar Nilsson, Bigitta Sohlberg, Bernt Persson, Anna-Rikje Niburg, Gösta Frost och Karin Lübeck
(alla S) reserverade sig till förmån för Lennart Sohlbegs m.fl. yrkande.
Gösta Frost reserverade sig mot beslutet vad avser avslag på yrkandet om att stryka stycket under
rubriken ”Oberoende av prioriterade områden finns fyra övergripande strategier som ska genomsyra all
verksamhet”.

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Beslutet delges

Beslut och handling till samtliga nämnder, Morastrand AB, Moravatten
AB, MittMora
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Skattesats för år 2016

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22,81 kr, vilket innebär oförändrad skattesats.
Sammanfattning av ärendet
Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats.
Grundläggande förutsättningar är att sträva efter en kommunalskatt som inte överstiger genomsnittet för
andra jämförbara kommuner, dels förmå genomföra satsningar för att underlätta och främja
befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge bedöms satsningar för att underlätta och främja
befolkningstillväxten vara överordnat och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot
jämförbara kommuner.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22,81, vilket innebär oförändrad skattesats.
Yrkanden
Fredrik Blom (MP) yrkade med instämmande från Leif Sandström (MP) att skattesatsen höjs till 22,87kr.
Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Anna Hed (C) och Lennart Sohlberg (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
David Örnberg (V) yrkade att skattesatsen ska tas upp till ny behandling vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Propositionsordning
Ordförande förklarade överläggningen avslutad och efter att fullmäktige godkänt propositionsordningen
ställdes proposition på kommunstyrelsens förslag och Fredrik Bloms och Leif Sandströms
ändringsyrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Därefter ställde ordföranden proposition på David Örnbergs yrkande vilket förklarades avslaget.
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Reservation
Leif Sandström och Fredrik Blom (MP) reserverade sig mot beslutet.
David Örnberg Och Susanne Jonsson (V) reserverade sig mot beslutet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Ekonomichefen
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Beslutet delges

Ekonomichefen
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Kommunplan för år 2016

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner, efter följande förändringar: a) Mål 2016 för behörighet till
gymnasiets yrkesförberedande program ändras till 79 %, b) Skrivningen av ett mått för strategiska
målet Hållbart Mora ska ändras till ”Andel miljöbilar >60 % 2016, >62 % 2017, >64 % 2018”
(mängdtecknet är åt fel håll i förslag till kommunplan) mål för år 2016 med utblick åren 20172018.
2. Kommunfullmäktige antar resultatbudget för år 2016.
3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar för år 2016 med
utblick åren 2017-2018.
4. Kommunfullmäktige godkänner investeringsram 2016 motsvarande 115 Mkr.
5. Kommunfullmäktige godkänner ram för nyupptagna lån på 20 Mkr för år 2016.
6. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån analys av rådande underskott och redovisade framtida
behov bereda och ge förslag på fördelning av ekonomiska ramar samt ge förslag på reviderade
mål utifrån Strategisk plan 2015-2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunplanen 2016 har utarbetats utifrån fastställda planeringsanvisningar och därpå följande förslag
till nämndplaner.
En ny mandatperiod har inletts 2015-2018 och under 2015 utarbetas en ny strategisk plan för perioden
2015-2018. Den strategiska planen fastställs av kommunfullmäktige och styr verksamheternas inriktning
tillsammans med övriga styrdokument i kommunen och utgör grunden för den årliga kommunplanen
som följs upp under året och redovisas i kommunens årsredovisning. Behov av förändrade mål inhämtas
under fortsatt planering 2015 och beslutas i samband med en eventuell revidering av kommunplan 2016.
För planeringsperioden har inga förändringar av de ekonomiska ramarna vidtagits utöver planerat återtag
av strukturmedel. 2016 års planerade resultat på 25,4 miljoner kronor är därmed ett resultat innan
ytterligare medel tillskjutits till nämndernas ekonomiska ramar. Motsvarande gäller även för åren 2017
och 2018 där resultaten beräknade till 32,6 respektive 37,3 miljoner kronor.
Ingen resursfördelning utifrån förändringar i demografin har skett utan ingår som en del i den totala
analysen vid översynen av ramfördelning. I analysen beaktas även förändrade förutsättningar som till
exempel nya lagkrav, uppdrag med mera. Analysen bygger även på nettokostnader och
standardkostnader som jämförelse med andra kommuner.
I avvaktan på en mer djupgående analys av 2015 års underskott, redovisade kostnadsökningar kommande
år samt redovisade förslag till besparingar i samband med 2015 års verksamhetsuppföljning 1 har inget
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förslag till resursfördelning redovisats. Förslag till ändrade ekonomiska ramar kommer att beredas och
föreslås i början av september för att beslutas i samband med eventuell revidering av kommunplan 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunplan för år 2016, med utblick 2017-2018.
Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige godkänner mål för år 2016 med utblick åren 2017-2018.
2. Kommunfullmäktige antar resultatbudget år 2016.
3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2016 med
utblick åren 2017-2018.
4. Kommunfullmäktige godkänner investeringsram 2016 motsvarande 115 Mkr.
5. Kommunfullmäktige godkänner ram för nyupptagna lån på 20 Mkr för år 2016.
6. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån analys av rådande underskott och redovisade framtida
behov bereda och ge förslag på fördelning av ekonomiska ramar samt ge förslag på reviderade
mål utifrån Strategisk plan 2015-2018.
Yrkanden
Anna Hed (C) yrkade, med instämmande från Birgitta Sacrédeus (KD), Ingvar Niilimaa (MOP), och
Mats-Gunnar Eriksson (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Sohlberg (S) yrkade med instämmande från Gösta Frost (S) och Bernt Persson (S) bifall till
Socialdemokraternas förslag till kommunplan 2016, med utblick 2018-2018 i de delar som berör
verksamhetsplan med mått och mål, nämndernas ramar, samt resultat- och investeringsbudget.
Leif Sandström (MP) yrkade, med instämmande från Fredrik Blom (MP) på följande ändringar och
tillägg i kommunplanen:
* Tillägg till strategiska målet Hållbart Mora – ”Målet för antal resande med buss för 2017 ska ändras till
390 000 och för 2018 till 410 000”.
* Skrivningen av ett mått för strategiska målet Hållbart Mora ska ändras till ”Andel miljöbilar >60 %
2016, >62 % 2017, >64 % 2018” (mängdtecknet är åt fel håll i förslag till kommunplan).
* Tillägg under strategiska målet Hållbart Mora – att begreppet miljöbil definieras som ”ett fordon som
drivs utan fossila bränslen”.
* 13 Mkr flyttas i investeringsbudgeten från centrumutveckling till upprustning av kommunens
skollokaler.
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Peter Dahlgren (S) yrkade, under förutsättning att kommunstyrelsens förslag vinner gehör, på följande
tillägg:
* Att Mora kommun med extern hjälp genomför en fullständig genomlysning av ekonomi, kvalitets- och
verksamhetsstyrning, förvaltningsstruktur, lokalbehov m.m.
* Att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa direktiv för denna genomlysning.
* Att kommunens förvaltningschefsgrupp utgör styrgrupp och kommunstyrelsens AU utgör politisk
referensgrupp.
* Att arbetet med förslag till åtgärder ska presenteras inför beredningen av Kommunplan 2017.
* Att finansieringen sker med strukturmedel om ca 2,5 Mkr ur 2016 års budget.
Fredrik Blom (MP) yrkade att ”Strategiskt mål – Mora ska vara ett hållbart samhälle” tillförs målet ”Mora
kommun ska verka för ett ökat användande av cykel” med måttet ”Öka cyklandet med 25 % år 2016,
25 % år 2017 och 25 % år 2018.”
Fredrik Blom yrkade vidare bifall till Socialdemokraternas förslag till nämndramar.
Ajournering
Efter förslag härom från ordföranden ajournerades sammanträdet under tiden kl 21:30 - 21:40.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och följande propositionsordning föredrogs och
godkändes:
1. Leif Sandströms och Fredrik Bloms yrkande om ökat bussresande.
2. Leif Sandströms och Fredrik Bloms yrkande om ändring av mängdtecknet avseende andel
miljöbilar.
3. Leif Sandströms och Fredrik Bloms yrkande om definition av begreppet miljöbilar.
4. Fredrik Bloms yrkande om mål för ökat cyklande.
5. Leif Sandströms och Fredrik Bloms yrkande om 13 Mkr från centrumutveckling till upprustning
av skollokaler.
6. Kommunstyrelsens förslag och Socialdemokraternas förslag till kommunplan.
7. Peter Dahlgrens tilläggsyrkande om genomlysning av ekonomin.
Propositioner
Ordföranden ställde proposition på yrkande 1 om ökat bussresande, vilket förklarades avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på yrkande 2 om ändring av mängdtecknet, vilket förklarades
bifallet.
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Därpå ställde ordföranden proposition yrkande 3 om definition av begreppet miljöbilar, vilket
förklarades avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på yrkande 4 om ökat cyklande, vilket förklarades avslaget.
Därpå ställde ordföranden proposition på yrkande 5 om ändring i investeringsbudgeten vilket förklarades
avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Socialdemokraternas förslag
till kommunplan 2016 med utblick mot 2017 och 2018 varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Votering
Votering begärdes och följande voteringsproposition föredrogs och godkändes: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag till kommunplan
röstar nej.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 ja-röster och 11 nej-röster samt avstod 4 ledamöter från att
rösta enligt bilagda omröstningsprotokoll..
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Peter Dahlgrens yrkande om genomlysning av ekonomin vilket
förklarades avslaget.
Reservationer
Fredrik Blom och Leif Sandström reserverade sig mot beslutet.
Lennart Sohlberg, Anna-Carin Rydstedt, Per Göransson, Hasan Kizil, Peter Dahlgren, Eva Johansson,
Bigitta Sohlberg, Bernt Persson, Anna-Rikje Niburg, Gösta Frost och Karin Lübeck (alla S) reserverade
sig till förmån för Lennart Sohlbegs m.fl. yrkande och Peter Dahlgrens yrkande..

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Beslut och handling till samtliga nämnder, Moravatten AB, Morastrand
AB, ekonomichefen, kommundirektören, MittMora
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30.
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32.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Ordinarie ledamot

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)
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)
Peter Helander (C)
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JA

Hasan Kizil
-

Billy Ferm

Johan Hed
Joakim Holback

Christer Juhlin
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X
X
X
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Revidering av taxa för Mora brandkår

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

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Beslut och handling till brandkåren, ekonomichefen, MittMora
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Godkännande av årsredovisningar och ansvarsfrihet avseende stiftelser
för år 2014

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
2. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons årsredovisning för år 2014
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
3. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommuns förvaltade fonder för år 2014
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningar för Siljansutbildarna AB, Stiftelsen Vasaloppsleden, Stiftelsen Siljansfors
Skogsmuseum, Stiftelsen Siljansfors Kulturfond, Stiftelsen M/S Gustaf Wasa, Marget och Stig
Richardssons stiftelse, Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond och Mora kommuns förvaltade
fonder har upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet konstaterades att årsredovisningar ännu inte förelåg vad
avser beslutspunkterna 1-5 i tjänsteförslaget varför dessa utgick.
Beslutsunderlag
Aktuella årsredovisningar.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Siljansutbildarna AB:s årsredovisning för år 2014 samt beviljar
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
2. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2014 samt beviljar
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
3. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
4. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
5. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för år 2014 samt beviljar
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
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6. Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
7. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons årsredovisning för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.
8. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommuns förvaltade fonder för år 2014 samt
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.

Jäv
Antecknas till protokollet ingen fullmäktigeledamot deltog i beslutet avseende stiftelse som hon/han själv
är ledamot i.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

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

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

Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, Svea och Karl Lärkas stiftelse.
Revisionsberättelse från revisor Ing-Britt Dahlman, PWC
Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2014.
2. Styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
Jäv
Antecknas till protokollet att Hans-Göran Åhgren och Jaakko Mattila ej deltog i beslutet på grund av jäv.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Kulturnämnden, ekonomienheten
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Vatten- och avloppspolicy

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppspolicy, daterad 2015-05-04
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Mora kommun har arbetats fram genom
förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum. VA-policyn har sin utgångspunkt i
VA-översikt, lagkrav, nationella och regionala miljömål liksom lokala mål och visioner.
VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder
och är därmed styrande för kommande VA-plan.
Policyn har varit på utställning och samråd under tiden 28 november 2014 – 29 januari 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till vatten- och avloppspolicy, daterad 2015-05-04.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppspolicy.
Yrkande
Gösta Frost (S) och Anna Hed (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ansvarig att genomföra beslutet

Moravatten AB

Justerandes sign

Beslutet delges

Beslut och handling till Moravatten AB, Eva Larsson, MittMora
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Verksamhetsområden för vatten och avlopp

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden för Mora kommun enligt förslag från
Moravatten AB och därmed upphävs tidigare beslutade verksamhetsområden.
Sammanfattning av ärendet
Moravatten AB har ett uppdaterat förslag till nya allmänna verksamhetsområden i Mora kommun för
vatten, spillvatten och dagvatten. Uppdateringen innebär
• tydliggörande av tidigare verksamhetsområden (beslutade 1992) där tidigare beskrivningar
numera är inarbetade i kartmaterialet samt
• utökade verksamhetsområden vid nya bostadsområden.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Moravatten AB, 2014-10-03.
Kartor över föreslagna verksamhetsområden.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden för Mora kommun enligt förslag från
Moravatten AB och därmed upphävs tidigare beslutade verksamhetsområden.
Yrkande
Gösta Frost (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Beslut och handling till Moravatten AB, Eva Larsson,
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Verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Ryssa

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

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen förelade Mora kommun att besluta om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Ryssa.
senast 1 juli 2015 och att senast den 30 december 2017 ordna allmän vatten- och avloppsanläggning
inom det beslutade verksamhetsområdet.
Ett informationsmöte för fastighetsägare i Ryssa angående förslag till allmän vatten- och
avloppsanläggning hölls den 29 april.
Moravatten AB:s styrelse lämnar härmed över ett förslag till verksamhetsområde för godkännande av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Moravatten AB:s styrelsemöte inklusive bilaga 2.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten för etapp nr. 1 inom Ryssa
enligt bilaga 2.
Yrkande
Gösta Frost (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ansvarig att genomföra beslutet

--

Justerandes sign

Beslutet delges

Beslut och handling till Länsstyrelsens miljöenhet, Moravatten AB, Eva
Larsson
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Föreskrifter om avfallshanteringen i Mora kommun

Ordföranden meddelade att detta ärende utgår från föredragningslistan i avvaktan på överläggning med
andra berörda kommuner.

Ansvarig att genomföra beslutet

Moravatten AB

Justerandes sign

Beslutet delges

Beslut och handling till Moravatten AB, Nodava AB, Mora Orsa
miljönämnd, Eva Larsson
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över
händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Mora kommun
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta ett handlingsprogram för den
olycksförebyggande och operativa räddningstjänstverksamheten varje mandatperiod. Till grund för
handlingsprogrammet finns en riskanalys, där risker, konsekvenser och behov av förmåga har
identifierats.
I handlingsprogrammet redovisas målen för den olycksförebyggande och operativa verksamheten, den
förmåga som kommunen har idag till räddningsinsats liksom vilken förmåga som kommunen saknar men
avser skaffa under perioden 2015–2018.
De nationella målen i lagen stipulerar att alla människor ska beredas ett tillfredställande och likvärdigt
skydd mot olyckor, likväl som att brandkåren ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Arbetet med skydd mot olyckor inom Mora kommun ska leda till ökad trygghet och säkerhet i
kommunen, genom ett tvärsektoriellt arbete där processer byggs, utvecklas och synliggörs över gränserna
mellan förvaltningar, kommuner, myndigheter och organisationer.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018.
Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Mora kommun.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över
händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Mora kommun.
Ansvarig att genomföra beslutet

Brandkåren

Justerandes sign

Beslutet delges

Beslut och handling till brandkåren, MittMora
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Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning av del av
detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde, Mora kommun
Beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning av del av detaljplan
S 104 vid Örjastäppans industriområde, Mora kommun, Dalarnas län.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att tillskapa planlagd industrimark för att möta efterfrågan på sådan. Mora
kommun har sedan lång tid tillbaka köpt in aktuellt markområde för framtida industriändamål.
Planområdet gränsar till befintligt industriområde vid Örjastäppan och är beläget längs Sollerövägen (väg
947). Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen (ÄPBL)
SFS 1987:10.
Skogen mellan det planerade industriområdet och befintlig bostadsbebyggelse i Yvraden ingår i planen.
En skötselplan har tagits fram för skogsområdet som bl.a. innebär förbud mot kalavverkning för att
säkerställa att skogen kan ge ett visuellt skydd för bostadsbebyggelsen. I planen har det också avsatts
områden för bullerskydd och dagvattenhantering. Ett intrångsavtal har tecknats mellan Tekniska
förvaltningen och Funäs gemensamhetsskog som äger skogen. Tekniska nämnden beräknas behandla
avtalet den 23 april.
Dagvattenhanteringen i området är tänkt att ske med lokalt omhändertagande (LOD). Inom området
krävs därför att delar av fastigheten består av plantering, gräs, gräsarmering eller grönt tak. Dessutom har
stora ytor inom naturmarken avsatts för dagvattenanläggning, exempelvis fördröjningsmagasin.
Genomförandet av detaljplanen innebär att Mora kommun behöver förvärva mark på två platser inom
planområdet. Det ena området har redan förvärvats av tekniska förvaltningen och samtal pågår för det
andra området som är ca 50 kvadratmeter stort, där den nya huvudgatan ansluter till den befintliga
Mossvägen. Området behövs för att få tillräcklig svängradie i korsningen.
Detaljplanen godkändes för samråd 30 september 2010 och sändes ut för samråd mellan 8 oktober och
12 november 2010. Efter samrådet gjordes förändringar i detaljplanen på grund av att den ÅVC som var
tänkt att ligga centralt i området istället placerades på andra sidan Sollerövägen.
Planförslaget godkändes för utställning av byggnadsnämnden den 19 maj 2014 och har varit utställt från
den 30 maj till den 11 juli 2014. Muntliga yttranden från Trafikverket föranledde mindre förändringar av
planen, liksom yttranden från länsstyrelsen och Fortum. De två nya fyrvägskorsningarna ändrades till
förskjutna trevägskorsningar, ett mindre område av naturmarken vid Vattumyrsvägen tillåter nu
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transformator, transformatorn är befintlig, och konsekvenserna av att upphäva strandskyddet för
Missbäck förtydligades i planbeskrivningen.
Ändringarna krävde enkelt planförfarande men var inte av allmänt intresse. Detaljplanen sändes ut för
underrättelse till Länsstyrelsen, Trafikverket och Fortum från den 18 februari till den 4 mars.
Länsstyrelsen fick förlängd remisstid först till 11 mars och sedan till 18 mars. Länsstyrelsen och
Trafikverket hade inget att erinra mot förändringarna. Fortum inkom inte med något yttrande.
Ett flertal privatpersoner har kvarstående erinran, bland annat ett yttrande från samrådet som omfattade
300 namnunderskrifter. Vissa av personerna med kvarstående erinran anses vara sakägare.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2015-04-27, § 51
Särskilt utlåtande
Utställningsutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Skötselplan
Samrådsredogörelse
Övriga handlingar (bifogas ej, finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen)
Bullerrapport
Kontrollprogram för dagvattenprovtagning
Dagvattenutredning
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning del av detaljplan S
104 vid Örjastäppans industriområde.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl. i Mora
kommun
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl.
2. Det område som är markerat med rött på plankartan undantas från antagande. Servitut för
bussgata och gång- och cykelväg, inom rödmarkerat område, ska tecknas. Servitut ska även
tecknas för dike, på plankartan kallat dike1 beläget inom NATUR2, på landstingets fastighet
Noret 128:4.
Sammanfattning av ärendet
Noret norra ligger i utkanten av Mora tätort och nära Mora lasarett. Planområdet är beläget i en
skogsbevuxen västersluttning ner mot Orsälven och med möjlighet till utsikt.
Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder samt förskola. Bostäder
medges i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och friliggande småhus. Även ett särskilt boende för
äldre kan uppföras inom området. Området ska ges en omsorgsfull gestaltning både vad avser
bebyggelse, gatumark och natur- och parkmark. I södra delen finns äldre skog, viktig som buffert mellan
bostäder och lasarettet, men även för rekreation och för sina naturvärden. Skogen i det här området ska
sparas i största möjliga mån.
Planområdet ska anslutas till väg 45 genom en cirkulation. En bussgata samt gång- och cykelvägar ska
förbinda området med lasarettet och övriga Noret. Bebyggelsen ska vara högre och tätare mot väg 45
och lägre och glesare mot väster.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget

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

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl.
2. Det område som är markerat med rött på plankartan föreslås undantas från antagande.
Servitut för bussgata och gång- och cykelväg, inom rödmarkerat område, ska tecknas. Servitut
ska även tecknas för dike, på plankartan kallat dike1 beläget inom NATUR2, på landstingets
fastighet Noret 128:4. Samtliga servitut ska vara tecknade mellan kommunen och landstinget
innan detaljplanen antas.
Yrkande
Ingvar Niilimaa (MOP) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Asvarig att genomföra beslutet
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Organisationsförändring gällande Mora kommuns energi- och
klimatrådgivning

Beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning med målet att skapa en för medborgarna tillgänglig och
kompetent energi- och klimatrådgivning och en långsiktigt hållbar organisatorisk tillhörighet.

Sammanfattning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningsverksamheten är idag organiserad under tekniska nämndens
verksamhetsområde. Verksamheten bedrivs, pga. bristande resurser, i begränsad omfattning. Det har
därför bedömts mer ändamålsenligt att flytta verksamheten till Mora Orsa Miljönämnd som ansvarar för
samma frågor för Orsa kommuns räkning.
Ärendet har behandlats av såväl tekniska nämnden som Mora Orsa Miljönämnd vilka båda tillstyrker
överförande.
Verksamheten bedrivs med stöd av statliga bidrag varför någon överföring av budget inte är aktuell.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande från tekniska nämnden.
Yttrande från Mora Orsa Miljönämnd.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige överför energi- och klimatrådgivningsverksamheten från tekniska nämnden till
Mora Orsa Miljönämnd från och med den 1 juli 2015.
Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkade, med instämmande från Peter Dahlgren (S), Gösta Frost (S), Fredrik Blom
(MP) och David Örnberg (V) på återremiss för ny beredning med målet att skapa en för medborgarna
tillgänglig och kompetent energi- och klimatrådgivning och en långsiktigt hållbar organisatorisk
tillhörighet.
Anna Hed (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på Lennart Sohlbergs m.fl.
återremissyrkande, vilket förklarades avslaget.
Votering
Votering begärdes och följande voteringsproposition föredrogs och godkändes: Den som vill Avslå
återremissyrkande röstar ja, den som vill bifalla återremissyrkanderöstar nej. Om minst 14 ledamöter
röstar nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 ja-röster och 15 nej-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således beslutat återremittera ärendet.

Ansvarig att genomföra beslutet
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7.
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10.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ordinarie ledamot

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)
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)
Peter Helander (C)
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Hasan Kizil
-

Billy Ferm

Johan Hed
Joakim Holback

Christer Juhlin
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X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Val av 13 nämndemän för tiden 2016-2019

Beslut
Kommunfullmäktige väljer 13 nämndemän enligt följande:
Billy Ferm (C)
Lennart Thorslund (C)
Maj-Lis Burtus (C)
Lars Rydstedt (M)
Christiane Djäken (M)
Samuel Rombo (KD)
Chatarina Nyström (MOP)
Bror Markus (SD)
Bigitta Sohlberg (S)
Inge Tomth (S)
Karolina Treson (S)
Anna-Karin Sollgard (S)
Åsa Berg (MP)
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-10 valdes, p.g.a ändrad mandatperiod för dessa uppdrag,
nämndemän för år 2015. Mora Tingsrätt hemställer i skrivelse om att kommunen nu väljer 13
nämndemän för perioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mora Tingsrätt, daterad 2015-05-25.

Ansvarig att genomföra beslutet
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De valda, Mora tingsrätt
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Val av tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Svea och Karl Lärkas
stiftelse för perioden 2015-2018

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer till styrelsen för Svea och Karl Lärkas stiftelse:
Ledamöter
Hans-Göran Åhgren, ordförande (M)
Gunnar Nilsson (S)
Jaakko Mattila (C)

Ersättare
Gunnel Söderberg (M)
Karin Lübeck (S)
Kjell Hansson Talu (C)

Sammanfattning av ärendet
Enligt stadgarna för Svea och Karl Lärkas stiftelse ska styrelsen bestå av fem ledamöter jämte fem
ersättare, varav Mora kommun utser tre ledamöter och tre ersättare och Stiftelsen Dalarnas Museum två
ledamöter och två ersättare. De av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna bör i första hand väljas
bland ledamöterna i kulturnämndens arbetsutskott. Vidare ska en av de av fullmäktige valda ledamöterna
utses till ordförande.
Beslutsunderlag
Stadgar för Svea och Karl Lärkas stiftelse.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige väljer följande personer till styrelsen för Svea och Karl Lärkas stiftelse:
Ledamöter
Hans-Göran Åhgren, ordförande (M)
Gunnar Nilsson (S)
Jaakko Mattila (C)

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Ersättare
Gunnel Söderberg (M)
Karin Lübeck (S)
Kjell Hansson Talu (C)

Beslutet delges

De valda, kulturnämnden
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner
Beslut
Kommunfullmäktige antecknar redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie
sammanträden i juni och december redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts
färdigt.
För närvarande finns 13 obesvarade motioner och 7 obesvarade medborgarförslag
Beslutsunderlag
Avstämningslista över obesvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2015-05-15.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige antecknar redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner till
protokollet.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Madeleine Figgé Jonsson från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för Morapartiet.
Sammanfattning av ärendet
Madeleine Figgé Jonsson (MOP) har i skrivelse daterad 2015-05-14 hemställt om att få bli befriad från
uppdraget som ersättare i Mora kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2015-05-14.

Ansvarig att genomföra beslutet

Kanslienheten

Justerandes sign

Beslutet delges

Länsstyrelsen Dalarna
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Avsägelse från uppdraget som ledamot i för- och grundskolenämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och väljer Ingvar Niilimaa till ny ledamot i för- och
grundskolenämnden.
Sammanfattning av ärendet
Maddeleine Figgé Jonsson (MOP) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i för- och grundskolenämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2015-05-14

Ansvarig att genomföra beslutet

--
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Beslutet delges

För- och grundskolenämnden, den valde, förtroendemannaregistret
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Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och väljer Hans Åke Guth till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Madeleine Figgé Jonsson (MOP) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2015-05-14.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Beslutet delges

Socialnämnden, den valde, förtroendemannaregistret
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Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lennart Sohlberg (S) med följande förslag:
* Att Mora kommun med extern hjälp genomför en fullständig genomlysning av ekonomi, kvalitets- och
verksamhetsstyrning, förvaltningsstruktur, lokalbehov m.m.
* Att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa direktiv för denna genomlysning.
* Att kommunens förvaltningschefsgrupp utgör styrgrupp och kommunstyrelsens AU utgör politisk
referensgrupp.
* Att arbetet med förslag till åtgärder ska presenteras inför beredningen av Kommunplan 2017.
* Att finansieringen sker med strukturmedel om ca 2,5 Mkr ur 2016 års budget.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Kanslienheten
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Delgivningar
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-04.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-19.
3. Kommunstyrelsens beslut 2015-05-19, § 87, ”Redovisning av hur kommunens bolag följt
bolagsordning och ägardirektiv under verksamhetsåret 2014”, dnr 2015/00098 107.
4. Länsstyrelsens protokoll 2015-05-21 enligt vilket Carina Jannesson utsetts till ersättare i
kommunfullmäktige för Moderaterna (efter Maria Olsson), dnr 2015/00210 101.
5. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 § och LSS
under första kvartalet 2015, dnr 2015/00213 700.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Beslutet delges
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