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Jaakko Mattila (C)
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Ingvar Niilimaa (MOP)
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David Örnberg (V)
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Malin Norell (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Karin Lübeck (S)
Susanne Jonsson (V)
Sven Anders Söderberg (M)
Gunilla Spjotgard (M)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Rose-Mari Bogg (C)
Gunder Eriksson (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Joel Zackrisson (C) §§ 74-85
Joakim Linder (MOP)
Simon Granath (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bror Markus (SD)
Lizzy Gullo (S), tjänstgörande ersättare
Göran Aronson (KD), tjänstgörande ersättare
Billy Ferm (C), tjänstgörande ersättare
Maria Matsson (S), tjänstgörande ersättare
Johan Norlin (S), tjänstgörande ersättare
Hasan Kizil (S), tjänstgörande ersättare
Niklas Lind (C), tjänstgörande ersättare §§ 74-82
Lars-Olof Österström (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Maria Frelin (MOP), ej tjänstgörande ersättare
Åsa Berg (MP), ej tjänstgörande ersättare
Carina Jannesson (M), ej tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (V), ej tjänstgörande ersättare
Hans Åke Guth (MOP), ej tjänstgörande ersättare
Peter Karlsson, kommundirektör
Ove Axelsson, sekreterare

Utses att justera:

Eva Johansson och Göran Aronsson
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Justeringens
plats och tid:
Underskrifter:

Kanslienheten 2015-09-28, kl 10:00

Paragrafer: 74-94

______________________________________
Ove Axelsson, sekreterare
______________________________________
Peter Helander, ordförande
______________________________________
Eva Johansson
justerare

Göran Aronsson
justerare

____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Överklagningstid:

2015-09-29 – 2015-10-20

Anslaget sätts upp:

2015-09-28

Anslaget tas ner:

2015-09-21
2015-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten
____________________________

____________________________

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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§ 74

Informationsärenden
1.

Information Mora gymnasiums toleransprojekt (medverkande: Karin Örjes, Johan
Österberg och Eva Larsson).

Dnr MK KS 2015/00480-1

2.

Öka beslutsfattarnas kunskaper kring arbetet med klimat- och energifrågor (medverkande Anna Estéen och Therese Horn).

Dnr MK KS 2015/00458-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Mottagande av medborgarförslag
Beslut
1.

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om dekorering av Moras
infarter och rondeller till kommunstyrelsen för behandling och besvarande.
2. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om hundrastgård till tekniska nämnden för handläggning och besvarande.
3. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om hundrastgård på fastigheten Stranden 44:12 till tekniska nämnden för handläggning och besvarande.

Sammanfattning av ärendet

Till kommunfullmäktige har inkommit tre medborgarförslag enligt följande:
1. Medborgarförslag om dekorering av Moras infarter och rondeller.
2. Medborgarförslag om hundrastgård.
3. Medborgarförslag om hundrastgård på fastigheten Stranden 44:12.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrog förslagsställarna Kristina Eriksson
och Magdalena Kanz sitt förslag (nr 3 ovan).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(34)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-09-21
Dokument nr: MK KS 2015/00001-3

§ 76

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed informerade om aktuella frågor varvid
nämndes:
1.
2.
3.
4.

Webbplatsen mora.se.
Arbetet med att få en reguljär flyglinje Mora-Arlanda.
Svenskt Näringslivs kommunranking.
Genomförd uppvaktning av moralöparen Jonas Buud som vunnit VM-guld på
100 km löpning.
5. Den 23 september genomförs en inspirationsdag för äldre på temat ny teknik.
6. Kommunens pågående projekt
7. med egna kossor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

MK KS 2015/00259-5

Driftform för planerat nytt särskilt boende för äldre enligt
socialtjänstlagen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget med beräkning av merkostnader för upphandling, kvalitetsuppföljning och
hur kostnadsutvecklingen långsiktigt påverkas vid en upphandling av driften enligt
LOU.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) redovisat ett behov av
nya platser i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL). Utifrån detta har
socialnämnden via kommunstyrelsen gjort en beställning hos tekniska nämnden om
byggnation av 32 nya platser i SÄBO att vara inflyttningsklart år 2016. För närvarande
pågår planerings-/projekteringsprocess för att genomföra detta projekt.
Socialnämnden beslutade 2015-05-13, § 43, att föreslå kommunfullmäktige besluta att
driften av kommande nytt boende enligt SoL, 32 platser, ska upphandlas enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU).
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2015-05-13, § 43.
Socialchefens tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-30.
Skrift från SKL ”Alternativa driftformer”

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att driften av planerat nytt särskilt boende (SÄBO), enligt
socialtjänstlagen, 32 platser ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

Yrkanden

Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Anna Hed (C), Björn Hammarskjöld (MOP), Göran Aronsson (KD), Mats-Gunnar Eriksson (FP), Ingvar Niilimaa
(MOP) och Christina Bröms (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Sohlberg (S) yrkade, med instämmande från Gösta Frost (S), David Örnberg
(V) och Leif Sandström (MP) att ärendet ska återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget med beräkning av merkostnader för upphandling, kvalitetsuppföljning
och hur kostnadsutvecklingen långsiktigt påverkas vid en upphandling av driften enligt
LOU.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Blom (MP) yrkade i första hand på återremiss med motivering enligt ovan och,
om återremissyrkandet faller, att Mora kommun ska lägga ett anbud vid upphandlingen.

Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och meddelade att han först kommer
att ställa återremissyrkandet under proposition och om det faller kommer kommunstyrelsens förslag och Fredrik Bloms tilläggsyrkande att ställas under proposition.
Propositionsordningen godkändes.
Ordföranden ställde därefter proposition på Lennart Sohlbergs m.fl. återremissyrkande
vilket förklarades avslaget.
Votering begärdes och följande voteringsproposition föredrogs och godkändes: Den
som vill avslå återremissyrkandet röstar ja, den som vill bifalla detsamma röstar nej.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 ja-röster och 15 nej-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således med minoritetsbeslut (1/3) beslutat återremittera ärendet.

Sändlista

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordinarie ledamot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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.

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)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro
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JA

Hasan Kizil
Maria Mattsson
Lizzy Gullo
Johan Norlin

Niklas Lind
Billy Ferm

Lars-Olof Österström

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Aronsson

Utdragsbestyrkande

X
X
X
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§ 78

MK KS 2015/00258-5

Driftform för planerad ny gruppbostad enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget med beräkning av merkostnader för upphandling, kvalitetsuppföljning och
hur kostnadsutvecklingen långsiktigt påverkas vid en upphandling av driften enligt
LOU.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) redovisat ett behov av
nya platser i gruppbostad enligt LSS. Utifrån detta har socialnämnden via kommunstyrelsen gjort en beställning hos tekniska nämnden om byggnation av sex nya platser i
gruppbostad att vara inflyttningsklart år 2016. För närvarande pågår planerings-/projekteringsprocess för att genomföra detta projekt.
Socialnämnden beslutade 2015-05-13, § 42, att föreslå kommunfullmäktige besluta att
driften av kommande ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2015-05-13, § 42.
Socialchefens tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-30.
Skrift från SKL ”Alternativa driftformer”

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att driften av planerad ny gruppbostad enligt LSS, sex
platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Yrkanden

Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Anna Hed (C), Ingvar Niilimaa
(MOP), Gunder Eriksson (C), Lena Hed Sandlund (MOP), Göran Aronsson (KD) och
Mats-Gunnar Eriksson (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Sohlberg (S) och David Örnberg (V) yrkade att ärendet ska återremitteras för
komplettering av beslutsunderlaget med beräkning av merkostnader för upphandling,
kvalitetsuppföljning och hur kostnadsutvecklingen långsiktigt påverkas vid en upphandling av driften enligt LOU.
Fredrik Blom (MP) yrkade i första hand på återremiss med motivering enligt ovan och,
om återremissyrkandet faller, att Mora kommun ska lägga ett anbud vid upphandlingen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och meddelade att han först kommer
att ställa återremissyrkandet under proposition och om det faller kommer kommunstyrelsens förslag och Fredrik Bloms tilläggsyrkande att ställas under proposition.
Propositionsordningen godkändes.
Ordföranden ställde därefter proposition på Lennart Sohlbergs m.fl. återremissyrkande
vilket förklarades avslaget.
Votering begärdes och följande voteringsproposition föredrogs och godkändes: Den
som vill avslå återremissyrkandet röstar ja, den som vill bifalla detsamma röstar nej.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 ja-röster och 15 nej-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således med minoritetsbeslut (1/3) beslutat återremittera ärendet.

Sändlista

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordinarie ledamot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
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.

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 ©

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro
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JA

Hasan Kizil
Maria Mattsson
Lizzy Gullo
Johan Norlin

Niklas Lind
Billy Ferm

Lars-Olof Österström

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Aronsson
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X
X
X
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§ 79

MK KS 2015/00428-1

Mora kommuns delårsbokslut och verksamhetsuppföljningsprognos 2
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 2015-07-31 och verksamhetsuppföljningsprognos för perioden januari- juli 2015.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till beslut om fortsatt arbete med att nå en ekonomi i balans i samband med fortsatt budgetberedning.
3. Kommunfullmäktige beslutar om en utökad låneram med 40 miljoner kronor
utöver 20 miljoner kronor enligt Kommunplan 2015.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen samt lagen om kommunal redovisning ska kommunen upprätta
minst en delårsrapport som ska behandlas av fullmäktige. I delårsrapporten redogör
kommunstyrelsen för en bedömd måluppfyllelse av fullmäktiges verksamhetsmässiga
och finansiella mål. Kommunledningskontoret har sammanställt ett delårsbokslut för
perioden januari till juli 2015 som revisorerna har att granska innan fullmäktige sammanträder.
Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas redovisade uppföljningar sammanställt en verksamhetsprognos för perioden januari till juli 2015, med en prognos för
helåret. Rapporteringen är en del i kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas
verksamheter där en avstämning görs av hur väl verksamhetsmålen uppfylls samt följsamheten mot tilldelade ekonomiska ramar.
Delårsrapport med prognos visar ett årsresultat om + 126 000 kronor. Nämndernas
prognoser redovisar ett totalt underskott på -22 miljoner kronor. Största delen av underskottet finns hos för- och grundskolenämnden (FoG), 13,8 miljoner kronor och socialnämnden (Soc), 17,9 miljoner kronor. Vid verksamhetsuppföljningen till och med
mars månad, VUP1, redovisade FoG en prognos på minus 11 miljoner kronor och Soc
en prognos på minus 5,7 miljoner kronor. Berörda nämnder har under de senaste åren
redovisat underskott och arbetar sedan tidigare med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. I kommunens budget har även kommunfullmäktige fattat beslut om utökad ram och tillfälliga strukturmedel för att möta ökade behov och i avvaktan på resultat från åtgärdsplaner.
Underskotten härleds i första hand till ökad efterfrågan och elevers rätt till särskilt stöd
elever samt ökat behov och hög vårdtyngd inom hemtjänsten och ökat antal placeringar
inom individ och familjeomsorgen. För- och grundskolenämnden har även utbetalt 0,6
miljoner kronor till fristående verksamheter med anledning av nämndens tidigare underskott som indirekt kan tolkas som en större budget. Socialnämnden har utbetalt ett
vite till IVO på 1,8 miljoner kronor på grund av sent beslut om gruppbostad enligt LSS.
Kommunens investeringar har under innevarande år ökat i enlighet med plan och planeras under kommande år att uppgå till motsvarande nivåer vilket medför ett ökat lånebehov. Föregående års investeringar, 2012-2014, har ej nyttjat beslutade låneramar.
Kommunens resultat har försämrats på grund av uppkomna underskott i nämndernas
Justerandes signatur
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driftredovisning vilket påfrestar kommunens likviditet. Årets låneram på 20 miljoner
kronor enligt beslut i kommunplan 2015 har upplånats. Sammantaget medför det ett
behov av ett nytt beslut om låneram motsvande 40 miljoner kronor för att säkerställa
planerade investeringar och en handlingsberedskap för oförutsedda händelser.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterad 2015-08-17.
Delårsbokslut per 2015-07-31.
Revisorernas utlåtande, daterat 2015-09-11.
Revisionsrapport .

Förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 2015-07-31 och verksamhetsuppföljningsprognos för perioden januari- juli 2015.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till beslut om fortsatt
arbete med att nå en ekonomi i balans i samband med fortsatt budgetberedning.
3. Kommunfullmäktige beslutar om en utökad låneram med 40 miljoner kronor utöver 20 miljoner kronor enligt Kommunplan 2015.

Yrkanden

Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sändlista
Lena Fagerlund.
Revisorerna.
Samtliga nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-09-21
Dokument nr: MK KS 2015/00001-3

§ 80

MK KS 2015/00057-3

Organisationsförändring avseende Mora kommuns energioch klimatrådgivare
Beslut

Kommunfullmäktige överför energi- och klimatrådgivningsverksamheten från tekniska
nämnden till Mora Orsa Miljönämnd från och med den 1 oktober 2015.

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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige överför energi- och klimatrådgivningsverksamheten från tekniska
nämnden till Mora Orsa Miljönämnd från och med den 1 oktober 2015.

Yrkanden

Christina Bröms (C) och Fredrik Blom (MP) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Sohlberg (S) yrkade att ärendet ska återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och meddelade att han först kommer
att ställa återremissyrkandet under proposition och att han därefter, om återremissyrkandet faller, kommer att ställa kommunstyrelsens förslag under proposition.
Propositionsordningen godkändes.
Ordföranden ställde därefter Lennart Sohlbergs återremissyrkande under proposition,
vilket förklarades avslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-09-21
Dokument nr: MK KS 2015/00001-3

Därpå ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket förklarades
bifallet.

Sändlista

Tekniska nämnden.
Mora Orsa Miljönämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

MK KS 2015/00121-10

Redovisning och utbetalande av partistöd 2015
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för andra halvåret 2015 ska utbetalas till de
partier som i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt regelverk inkommit med
begärda uppgifter.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 2 kap 11 § ska fullmäktige besluta att en mottagare av partistöd
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 9 §, första stycket (att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin).
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23, § 85, bl.a. att partistöd inte ska betalas ut
till partier som underlåter att lämna redovisning och granskningsrapport.
Kommunledningskontoret har i skrivelse 2014-11-24 till samtliga i kommunfullmäktige
representerade partier uppmanat partierna att senast den 31 juni 2015 inkomma med
redovisning avseende 2014 års verksamhet. I vissa fall har påminnelser senare skickats
ut.
I ärendet föreligger redovisningar från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna,
Morapartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna har inte lämnat in någon redovisning.
Partistödet betalas ut i förskott halvårsvis.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Redovisningar av partistödets användande 2014.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för andra halvåret 2015 ska utbetalas till de
partier som i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt regelverk inkommit med
begärda uppgifter.

Sändlista

Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna, Morapartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet,
Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82

MK KS 2015/00155-4

Tillägg till Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst i dess kompletterade lydelse.

Sammanfattning av ärendet

Vid sitt sammanträde 2015-03-27, antog direktionen för Region Dalarnas del förslag
till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Ärendet sändes sedan ut till kommunerna för behandling i respektive ansvarigt organ.
Efter detta har synpunkter inkommit om förstärkning/förtydligande av regleringen av
kostnaderna för verksamheten. Förslaget till avtal har därför kompletterats av direktionen 2015-05-06. Det kompletterande stycket;
”Parterna är överens om att de årligen ska överenskomma om en verksamhetsplan med
antagen budget för verksamheten, att en avstämning ska göras tre gånger om året samt
att en detaljerad återrapportering sker efter varje verksamhetsår.”
Befintligt avtal (2012-12-05) bygge på en fast totalkostnad samt en fördelning av denna
kostnad mellan kommunerna, beräknad på folkmängd. Sedan dess har dock kötiden för
färdtjänstlegitimering ökat, beroende på tidigare tillstånd löpt ut som krävt förnyelse
samt att nya ärenden tillkommit. Därför föreslås de faktiska kostnaderna för färdtjänst
ska bestridas av länets kommuner.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Region Dalarnas direktion. 2015-05-06.
Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst
2015-03-16.
Tillägg till Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst 2015-04-29.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst i dess kompletterade lydelse.

Sändlista

Albin Frandsén.
Region Dalarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

MK KS 2015/00211-7

Besvarande av motion om placering av skulpturen Swedish
Delight
Beslut
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del den avser ny placering av
konstverket och uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet
med ny placering av konstverket.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om verkställande innan hösten
2015.

Sammanfattning av ärendet

Bigitta Sohlberg (S) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion rörande placeringen av skulpturen Swedish Delight. Skulpturen, som är gjord av konstnären Peter
Johansson, är placerad i kommunalhusparken. Motionären hemställer om att konstverket får en placering som framhäver konstverket och gör att fler får möjlighet att beröras av det och att detta verkställs innan hösten 2015.
Kulturnämnden har över motionen avgett följande yttrande enligt bilaga.
Stadsbyggnadsförvaltningens idéskiss är att kommunalhusparken ska bli en attraktiv
grön oas och ansluta till stråket längs med Vasagatan. Parken ska ha en tydlig struktur
genom att mittaxeln framför gamla kommunalhuset betonas. Tanken är att, inom parken, flytta såväl Swedish Delight som Vasalöparen till en mer iögonfallande plats intill
centralaxeln.
Ovan nämnda förändringar kan dock inte, som motionären föreslår, genomföras före
hösten 2015 varför motionen inta kan bifallas i den delen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Motion från Bigitta Sohlberg.
Kulturnämndens yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningens idéskiss.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta:
2. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del den avser ny placering av
konstverket och uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet
med ny placering av konstverket.
3. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om verkställande innan hösten
2015.

Sändlista

Stadsbyggnadsförvaltningen.
Kulturnämnden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19(34)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-09-21
Dokument nr: MK KS 2015/00001-3

§ 84

MK KS 2015/00212-5

Besvarande av motion om organisation m.m. för nationaldagsfirande
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar med nedan lämnad redovisning motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Karin Lübeck (S) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion rörande nationaldagsfirandet i Mora. Syftet med motionen är att skapa en välkomstceremoni för alla nyinflyttade i kommunen och visa att Mora kommun är en öppen och välkomnande kommun. Motionären vill också använda tillfället för att visa upp en del av alla de möjligheter som finns till ett aktivt, kreativt och utvecklande liv i Mora. I motionen föreslås
därför att Mora kommun tar fram ett förslag till organisation och utformning för en
välkomstceremoni i samband med nationaldagsfirandet och att det görs ett förslag till
budget för en sådan ceremoni.
Kulturnämnden har yttrat sig över motionen enligt följande: ”Kulturnämnden ansvarar
för Mora kommuns officiella nationaldagsfirande och har så gjort i många år. Under
hösten 2014 och våren 2015 har en grupp bestående av kulturchef, kommunstyrelsens
ordförande och kommunfullmäktiges ordförande arbetat fram en inriktning för hur
Mora kommuns officiella nationaldagsfirande ska utformas under gällande mandatperiod. I arbetet har gruppen kommit fram till att Mora kommuns officiella nationaldagsfirande bland annat ska innehålla en välkomstceremoni för nyinflyttade Morabor.
Gruppen har också beslutat om att äska en budget för arrangemanget. En nationaldagskommitté kommer att skapas för att utforma och genomföra arrangemanget. Förslaget
som framförs i motionen är således redan under arbete.”
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Motion.
Kulturnämndens yttrande

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar med nedan lämnad redovisning motionen besvarad.

Yrkande

Lennart Sohlberg (S) yrkade att motionen ska anses bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lennart Sohlbergs ändringsyrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.

Sändlista

Kulturnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2015-09-21
Dokument nr: MK KS 2015/00001-3

§ 85

MK KS 2015/00223-3

Besvarande av motion om lokalproducerad och/eller ekologisk mat i skola och förskola
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar med nedan lämnad redovisning motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet de Gröna har inkommit med en motion om att det i Mora kommuns skolor
och förskolor ska serveras mat som är tillagad av lokalt producerade och ekologiska råvaror och att detta ska efterfrågas vid upphandling samt att om det blir ökade kostnader för detta ska ramen för kostenhetens portionspris utökas.
I motionen tas det upp två begrepp; funktionsupphandling samt lokalproducerade råvaror.
Förutsättningen för funktionsupphandling finns inte riktigt när det gäller livsmedel då
det är så många olika krav som ställs på hanteringen i köken såsom mottagning, förvaring och beredning av livsmedlen.
I upphandlingsunderlagen tar kostenheten fram så bra kravspecifikationer som det går,
för att få in anbud på lokalproducerat och/eller ekologiska livsmedel. Det har i återkommande upphandlingar funnits för få lokalproducenter som svarar på anbud.
Att ställa krav på ekologiska produkter möter inga hinder. Vad upphandlingsenheten
gör är att under förfrågan inrikta mot ekologiska produkter. Mora kommuns kostenhet
uppfyller idag det nationella målet för andel ekologiska livsmedel för matlagning inom
förskola och skola.
En rekommendation är att Mora kommun undersöker den regionala leverantörsmarknaden lite mer noga för att få ett ökat intresse för att lämna anbud i livsmedelsupphandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Utredning, daterad 2015-05-26.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige förklarar med nedan lämnad redovisning motionen besvarad.

Yrkanden

Fredrik Blom (MP) och Leif Sandström (MP) yrkade att motionen ska bifallas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ingvar Niilimaa (MOP) yrkade, med instämmande från Gunder Eriksson (C) och Björn
Hammarskjöld (MOP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Fredrik Bloms och Leif Sandströms yrkande, varvid det först
nämnda förklarades bifallet.

Sändlista

Liselotte Hansson Malmsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23(34)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-09-21
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§ 86

MK KS 2015/00241-2

Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik resp Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till Samarbetsavtal avseende särskild
kollektivtrafik.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Uppdragsavtal om samordning för
särskild kollektivtrafik.

Sammanfattning av ärendet

Idag gällande samarbetsavtal respektive uppdragsavtal om samordning av den särskilda kollektivtrafiken härrör från 2007. De har dessutom fått särskilda tillägg genom
bilagor under år 2012. Förslaget till nytt avtal innebär att tidigare avtal och tillägg sammanförs till två avtal; Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik samt Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik. I övrigt har förtydliganden gjorts gällande vad Uppdragsavtalet täcker.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Region Dalarnas direktion, 2015-06-17 § 166.
Förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik.
Förslag till Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Uppdragsavtal om samordning
för särskild kollektivtrafik.

Sändlista

Albin Frandsén.
Region Dalarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

MK KS 2015/00266-4

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av reglementet för krisledningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Reglementet för krisledningsnämnden behöver uppdateras på grund av förändringar i
den politiska organisationen sedan den senast antogs. Den ändring som behöver göras
är att i § 3 ska ordet ”finansutskottet” bytas ut mot ”arbetsutskottet”. Meningen ges således följande lydelse:
”Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen äger rätt att delegera till arbetsutskottet att utöva den operativa ledningen vid extraordinära händelser”.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Krisledningsnämndens reglemente.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av reglementet för krisledningsnämnden.

Sändlista

Marie Elofsson (MittMora)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

MK KS 2015/00291-4

Ansvarsfrihet för Region Dalarnas förbundsdirektion
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas förbundsdirektion ansvarsfrihet för år
2014.

Sammanfattning av ärendet

Region Dalarna har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årets resultat 1
730 kronor tillsammans med tidigare års balanserade vinstmedel överförs i ny räkning
om totalt 11 367 601 kronor. Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2014. Revisorernas granskning har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet samt att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas förbundsdirektion ansvarsfrihet för år
2014.

Deltog ej i beslutet

Antecknas till protokollet att de ledamöter som ingår i Region Dalarnas förbundsdirektion inte deltog i beslutet.

Sändlista

Region Dalarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

MK KS 2015/00326-3

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun.

Sammanfattning av ärendet

Mora kommuns lokala hälsoskyddsförskrifter är från 1992 respektive 1996. Mora Orsa
Miljönämnd har inkommit med förslag till nya föreskrifter. Syftet med de nya föreskrifterna är att uppdatera så att hänvisning sker till aktuell lagstiftning. Justeringar har
också gjorts vad avser kartan som begränsar tomgångskörning.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Kungörelse om lokal föreskrift rörande tomgångskörning (20 FS 1992:45).
Kungörelse om lokala föreskrifter för Mora kommun enligt hälsoskyddsförordningen
(20 FS 1996:52).
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun inkl karta avseende tomgångskörning.
Mora Orsa Miljönämnds beslut 2015-06-10, § 25.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun.

Yrkanden

Fredrik Blom (MP) yrkade med instämmande från Leif Sandström (MP) och Lennart
Sohlberg (S) att tomgångskörning ska vara förbjudet i hela Mora kommun.

Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Fredrik Bloms m.fl. ändringsyrkande varvid det först nämnda
förklarades bifallet.

Votering

Votering begärdes och följande voteringsproposition redovisades och godkändes: Den
som vill bifalla kommunstyrelsen förslag röstar ja, den som vill bifalla Fredrik Bloms
m.fl. ändringsyrkande röstar ja.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 22 ja-röster och 15 nej-röster samt avstod 1 ledamot från att rösta enligt bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservationer

Fredrik Blom (MP), Leif Sandström (MP) och Susanne Jonsson (V) reserverade sig mot
beslutet.

Sändlista

Mora Orsa Miljönämnd.
Marie Elofsson (MittMora).
Länsstyrelsen, rättsenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

Hasan Kizil

29(34)

JA

-

Maria Mattsson
Lizzy Gullo
Johan Norlin

Billy Ferm

Lars-Olof Österström

Göran Aronsson

Utdragsbestyrkande
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§ 90

MK KS 2015/00340-2

Revidering av socialnämndens reglemente
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av reglemente för socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Ärenden inom IFO (individ- och familjeomsorg) hanteras inom socialnämnden av ett
särskilt utskott, benämnt IFO-utskottet. De ärenden som hanteras av IFO-utskottet
omfattas av socialtjänstsekretessen.
Socialnämnden har valt att upprätthålla den inre sekretessen i IFO-utskottet genom att
ersättare endast närvarat då de tjänstgjort i ledamots ställe. Detta förfarande har dock
inte reglerats varför det bedömts att nämndens reglemente bör kompletteras med en
skrivning om att ersättares närvarorätt i IFO-utskottet begränsas till de tillfällen då de
är tjänstgörande ersättare.
Förslaget till revidering innebär att reglementets § 7 kompletteras med ett nytt femte
stycke enligt följande: ”En ersättare i IFO-utskottet får endast närvara på utskottets
sammanträde om ersättaren har kallats för att tjänstgöra i ledamots ställe”. Vidare ges
§ 18 ett nytt andra stycke enligt följande: ”I 7 § finns bestämmelser om ersättares rätt
att närvara vid utskottssammanträden.”
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2015-06-17, § 52.
Socialchefens tjänsteskrivelse, 2015-06-05.
Förslag till reglemente.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av reglemente för socialnämnden.

Sändlista

Socialnämnden.
Marie Elofsson (MittMora).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

MK KS 2015/00491-2

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Peter Dahlgren från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för Socialdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet

Peter Dahlgren (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Mora kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Peter Dahlgren från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för
Socialdemokraterna.

Sändlista

Peter Dahlgren.
Länsstyrelsen Dalarna, rättsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

MK KS 2015/00491-3

Avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Sammanfattning av ärendet

Peter Dahlgren (S) har i skrivelse till kommunfullmäktige hemställt om att få bli befriad från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Sändlista

Peter Dahlgren.
Tekniska nämnden.
Nye ledamoten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor
Beslut

1. Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
2. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Till kommunfullmäktige har inkommit
1.

Motion från David Örnberg (V) om att Mora kommun ska genomföra en upphandling så att en solkarta över Mora blir verklighet.
2. Motion från David Örnberg (V) gällande Mora kommuns policy inom social
ekonomi.
3. Interpellation från Lennart Sohlberg (S) till tekniska nämndens ordförande Åke
Knutz om effekterna av den upphandlade fastighetsskötseln.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Delgivningar
1.

Rapport av socialnämndens ej verkställda
beslut kvartal 1 restrapport

Dnr MK KS 2015/00213-2

2.

Ny ersättare för ledamot i KF

Dnr MK KS 2015/00256-6

3.

Besvarande av medborgarförslag Lekpark

Dnr MK KS 2015/00176-4

4.

Besvarande av medborgarförslag Rondell

Dnr MK KS 2015/00120-3

5.

Rapport av socialnämndens ej verkställda
beslut kvartal 2 2015

Dnr MK KS 2015/00213-3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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