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§ 120

Utdelande av Mora kommuns kulturpris, kulturstipendium
och miljöpris för år 2015
Efter nominering och beslut i kulturnämnden och Mora Orsa miljönämnd har, kulturpristagare, kulturstipendiater och miljöpristagare utsetts. Representanter för nämnderna tillkännagav motiveringar för samtliga pris- och stipendiemottagare och överlämnade blommor, diplom och en check.
Miljöpristagare: Malin Bohm får priset för sitt arbete och engagemang för en hållbar
livsstil.
Kulturpristagare: Owe Hållmarker får priset för sin dokumentation av Moras kulturarv och kulturmiljöer på Facebooksidan Du vet att du är från Mora när…
Kulturstipendiat: Emma Frost tilldelas ett stipendium för sitt arbete med att bevara
och förnya dräkttraditionen och se till att Moradräkter har en given plats såväl i samtiden som i framtiden.
Kulturstipendiat: Björn Arkö tilldelas ett stipendium för sitt arbete som jazzsaxofonist, kompositör och arrangör.
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§ 121

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes.
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§ 122

Mottagande av medborgarförslag
Ingamedborgarförslag hade inkommit.
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§ 123

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerade om aktuella frågor varvid
bl.a. nämndes följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektet med av Mora kommun ägda kossor.
Flyglinjen Mora-Arlanda.
Kollektivtrafiken.
Placeringar av kommunens pensionspengar.
Bredbandsutbyggnaden.
Flykting- och boendesituationen i Mora.
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§ 124

MK KS 2015/00034-17

Fastställande av Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer, med den ändringen att införandet av grundavgift enligt
§ 31 inte sker 2016-01-01 utan synkroniseras med införande av ny avfallstaxa, föreskrifter om avfallshanteringen, daterade 2015-04-17.

Sammanfattning av ärendet

Mora kommuns nuvarande föreskrifter fastställdes 2010-02-16. Hösten 2012 påbörjades ett arbete i länet med att ta fram en ny länsmall till föreskrifter. Arbetet slutfördes
lokalt under 2014 av en arbetsgrupp av tjänstemän och politiker från i första hand Miljökontoret Mora Orsa, Moravatten AB och Nodava AB.
Förslaget till nya föreskrifter följer i stort länsmallen, men skiljer till del gällande strukturering av text, genom att vissa textdelar som i länsmallen ligger i fristående dokument är inlyfta i föreskrifternas paragrafer och genom en särskild paragraf som rör gemensam behållare med egen fastighet.
Förslag till föreskrifter om avfallshantering har varit utställda för granskning enligt 15
kap 13 § miljöbalken med utställningsperiod 13 mars – 10 april 2015.
I samrådsredogörelsen görs en genomgång över inkomna synpunkter och vilka ändringar dessa har föranlett. Det listas även vilka smärre ändringar i form av förtydliganden som i övrigt har gjorts.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun, 2015-04-17.
Samrådsredogörelse gällande Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun, 201504-17.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer föreskrifter om avfallshanteringen, daterade 2015-0417.

Yrkanden

Joakim Holback (C) yrkade, med instämmande från Gösta Frost (S) och Anna Hed (C)
bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att införandet av grundavgift enligt
§ 31 inte sker 2016-01-01 utan synkroniseras med införandet av ny avfallstaxa.
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Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde först proposition på
Joakim Holbacks med fleras ändringsyrkande vilket förklarades bifallet.
Därefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag i övriga delar,
vilket förklarades bifallet.

Sändlista

Eva Larsson.
Nodava.
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§ 125

MK KS 2015/00185-7

Reviderad kommunplan 2016
Beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Årets resultat fastställs till 5,6 mkr år 2016, 5,3 mkr 2017 och 7,0 mkr
2018.
Socialnämndens ram ökas med 18 mkr som en förstärkning av ökade
behov, varav 10 mkr är strukturmedel i avvaktan på resultat från pågående effektiviseringsåtgärder.
Socialnämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 7 mkr under 2016.
För- och grundskolenämndens ram ökas med 6,5 mkr som en förstärkning av ökade behov, varav 1,5 mkr är strukturmedel i avvaktan på resultat från pågående effektiviseringsåtgärder.
För- och grundskolenämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 mkr under 2016.
Kommunstyrelsens ram ökas med 2 mkr för finansiering av avtal om
flygförbindelser, varav 2 mkr är strukturmedel dessutom omfördelas 2
mkr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel under 2016 samt 1 mkr
omfördelas inom kommunstyrelsen utifrån besparingsåtgärder.
Kommunstyrelsen tillsammans med gymnasienämnden, byggnadsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 mkr under
2016 varav översyn av politiska ersättningar ingår.
Uppdra till kommunstyrelsen att samordna besparingsåtgärderna inom
punkt 7.
Uppdra till kommunstyrelsen att införa kommunövergripande rutiner
för att pröva nyinrättande av tjänster inom hela kommunen.
Uppdra till kommunstyrelsen att fortsatt samordna och utarbeta förslag
till utveckling och effektiviseringar i syfte att nå ekonomiska besparingar.
Om en investeringsram på 132,4 mkr för 2016, 90 mkr 2017 och 70 mkr
2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2016 vid sammanträdet den 22
juni 2015. Inga förändringar av de ekonomiska ramarna beslöts avseende tidigare beslutad driftbudget. Med anledning av nämndernas prognostiserade underskott och redovisade framtida behov gavs kommunstyrelsen i uppdrag att analysera ekonomiska
förutsättningar och bereda förslag till ekonomiska ramar inför beslut om en reviderad
budget för planeringsperioden 2016-2018.
I arbetet med analys av innevarande års ekonomiska underskott och framtida behov
har förslag på åtgärder som bedöms ge besparingar inom samtliga nämnder inhämtats.
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Det är av stor vikt att besparingsåtgärder vidtas på såväl kort som lång sikt med anledning av pågående åtgärder för att nå en ekonomi i balans för berörda nämnder, en generell ökad efterfrågan av service och ett ökat behov utifrån demografisk utveckling.
Den reviderade kommunplanens driftbudget och därmed kommunens budgeterade resultat bygger på en kombination av ökade ekonomiska ramar och uppdrag om besparingsåtgärder. Vidtagna och föreslagna besparingsåtgärder ska löpande följas upp avseende ekonomiska resultat och effekter i verksamhet.
Den reviderade kommunplanen innehåller följande förändring av ekonomiska ramar.
Socialnämndens ram ökar totalt 2016 med 18 mkr varav 10 mkr utgör strukturmedel
och det ingår ett besparingsuppdrag på 7 mkr. För- och grundskolenämndens ram ökar
med 6,5 mkr varav 1,5 mkr utgör strukturmedel och det ingår ett besparingsuppdrag på
5 mkr. Kommunstyrelsens ram ökar med 2 mkr med anledning av ökade kostnader för
avtal om flygförbindelser. Flygets finansiering utgörs av 2 mkr strukturmedel och 2
mkr omfördelas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel under 2016. Inför kommunplan 2017 kommer fortsatt omfördelning av utvecklingsmedel och utveckling av kostnader för kollektivtrafik att övervägas. För övrigt ingår ett samlat besparingsuppdrag
på 5 mkr till kommunstyrelsen, gymnasienämnden, kulturnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela och följa upp
det samlade besparingsuppdraget på 5 mkr som är baserat på redovisade förslag på besparingar från nämnder/förvaltningar. I de 5 mkr ingår en besparing på 1,6 mkr för
mandatarvoden till politiken.
Mora kommun budgeterar ett positivt resultat på 5,6 miljoner kronor för 2016. Resultatet uppgår till 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För planeringsåren
2017 och 2018 budgeteras ett resultat om 5,3 respektive 7,0 miljoner kronor vilket innebär att det finansiella målet är 0,5 och 0,6 %.
Långsiktigt finns behov av ytterligare besparingsåtgärder och arbetet med fortsatt översyn och analys av utveckling och effektivisering förslås att fortsätta inom ramen för
kommunstyrelsens samordningsansvar.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Reviderad kommunplan 2016, version 2.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1.

Årets resultat fastställs till 5,6 mkr år 2016, 5,3 mkr 2017 och 7,0
mkr 2018.
2. Socialnämndens ram ökas med 18 mkr som en förstärkning av
ökade behov, varav 10 mkr är strukturmedel i avvaktan på resultat
från pågående effektiviseringsåtgärder.
3. Socialnämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 7 mkr under 2016.
4. För- och grundskolenämndens ram ökas med 6,5 mkr som en förstärkning av ökade behov, varav 1,5 mkr är strukturmedel i avvaktan på resultat från pågående effektiviseringsåtgärder.
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5. För- och grundskolenämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 mkr under 2016.
6. Kommunstyrelsens ram ökas med 2 mkr för finansiering av avtal
om flygförbindelser, varav 2 mkr är strukturmedel dessutom omfördelas 2 mkr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel under 2016
samt 1 mkr omfördelas inom kommunstyrelsen utifrån besparingsåtgärder.
7. Kommunstyrelsen tillsammans med gymnasienämnden, byggnadsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att
genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 mkr
under 2016 varav översyn av politiska ersättningar ingår.
8. Uppdra till kommunstyrelsen att samordna besparingsåtgärderna
inom punkt 7.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att införa kommunövergripande rutiner för att pröva nyinrättande av tjänster inom hela kommunen.
10. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsatt samordna och utarbeta
förslag till utveckling och effektiviseringar i syfta att nå ekonomiska
besparingar.
11. Om en investeringsram på 132,4 mkr för 2016, 90 mkr 2017 och 70
mkr 2018.

Yrkanden

Malin Höglund (M) och Anna Hed (C), yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Lennart Sohlberg (S) yrkade, med instämmande från Gösta Frost (S) bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring och tillägg:
1) En ny punkt 6 b: Att tillföra kommunstyrelsen utvecklingsmedel om 2,5 mkr för
att, med bred parlamentarisk förankring, genomföra en fullständig genomlysning av kommunens totala verksamhet, organisation, ekonomi och beslutsprocesser, med målet att senast 2018 kunna presentera en budget som med råge
uppfyller målet om god ekonomisk hushållning.
2) Punkt 11 i kommunstyrelsen förslag ersätts med följande:
- 11 a: Att fastställa en investeringsram på 147,4 mkr för 2016, 101,8 mkr för
2017 och 70 mkr för 2018 utifrån av Socialdemokraterna föreslagna prioriteringar.
- 11 b: Att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att de av kommunfullmäktige tidigare fastställda principerna för beslut och genomförande av strategiska investeringar, fortsättningsvis följs upp.
3) En ny punkt 12: Att det uppdras till kommunstyrelsen att, med stöd av en politisk referensgrupp, utreda det framtida ägandet av det LSS-boende och det särskilda boende som nu ska byggas.
David Örnberg (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och meddelade att han först kommer
att ställa kommunstyrelsens förslag mot Lennart Sohlbergs och Gösta Frosts ändrings-
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yrkande. Därefter kommer han, om kommunstyrelsens förslag vinner, att ställa kommunstyrelsens förslag mot David Örnbergs ändringsyrkande. Slutligen kommer han att
ställa Lennart Sohlbergs och Gösta Frosts tilläggsyrkande under proposition.
Propositionsordningen godkändes.
Därefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Lennart
Sohlbergs och Gösta Frosts ändringsyrkande, varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Därpå ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och David Örnbergs ändringsyrkande, varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Slutligen ställde ordföranden proposition på Lennart Sohlbergs och Gösta Frosts tillläggsyrkanden, vilka förklarades avslagna.

Reservationer

Lennart Sohlberg, Johan Norlin, Per Göransson, Lizzy Gullo, Eva Johansson, Gunnar
Nilsson, Bigitta Sohlberg, Bernt Persson, Anna-Riekje Niburg, Gösta Frost, Karin
Lübeck och Hasan Kizil, samtliga (S), reserverade sig mot beslutet till förmån för
Lennart Sohlbergs och Gösta Frosts yrkanden.
David Örnberg och Susanne Jonsson (V) reserverade sig mot beslutet vad avser punkterna 1 och 11 i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Blom och Åsa Berg (MP) reserverade sig mot beslutet.

Sändlista

Ekonomienheten
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§ 126

MK KS 2015/00097-6

Risk- och sårbarhetsanalys Mora kommun mandatperiod
2015-2018
Beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen risk- och sårbarhetsanalys Mora kommun mandatperiod 2015-2018 daterad 2015-10-07.

Sammanfattning av ärendet

Enlig Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska Kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser
kan påverka den egna verksamheten.
Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Arbetsutskottets förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Risk- och sårbarhetsanalys Mora kommun mandatperiod 2015-2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar föreslagen risk- och sårbarhetsanalys Mora kommun mandatperiod 2015-2018 daterad 2015-10-07.

Sändlista

Säkerhetssamordnaren
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§ 127

MK KS 2015/00258-7

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

Driften av planerad ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska upphandlas enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) redovisat ett behov av
nya platser i gruppbostad enligt LSS. Utifrån detta har socialnämnden via kommunstyrelsen gjort en beställning hos tekniska nämnden om byggnation av sex nya platser i
gruppbostad att vara inflyttningsklart år 2016. För närvarande pågår planerings-/projekteringsprocess för att genomföra detta projekt.
Socialnämnden beslutade 2015-05-13, § 42, att föreslå kommunfullmäktige besluta att
driften av kommande ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-21 § 78 att återemittera ärendet för komplettering av beslutsunderlaget med beräkning av merkostnader för upphandling, kvalitetsuppföljning och hur kostnadsutvecklingen långsiktigt påverkas vid en upphandling av
driften enligt LOU.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget..

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2015-05-13, § 42
Socialchefens tjänsteutlåtande, daterat 2015-04-30
Skrift från SKL ”Alternativa driftformer”
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-21 § 78

Förslag till beslut

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), Göran Aronsson
(KD) och Björn Hammarskjöld (MOP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bernt Persson (S) yrkade med instämmande från David Örnberg (V), Lennart Sohlberg
(S), Åsa Berg (MP) Gösta Frost (S) och Fredrik Blom (MP) avslag på kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Bernt Perssons med fleras avslagsyrkande, 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 avslå detsamma röstar
nej.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 ja-röster och 16 nej-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll.

Reservationer

Lennart Sohlberg, Johan Norlin, Per Göransson, Lizzy Gullo, Eva Johansson, Gunnar
Nilsson, Bigitta Sohlberg, Bernt Persson, Anna-Riekje Niburg, Gösta Frost, Karin
Lübeck och Hasan Kizil, samtliga (S), reserverade sig mot beslutet.
David Örnberg och Susanne Jonsson (V) reserverade sig mot beslutet.
Fredrik Blom och Åsa Berg (MP) reserverade sig mot beslutet.

Sändlista

Socialnämnden

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)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Hasan Kizil (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

Johan Norlin
Lizzy Gullo

Billy Ferm

Joakim Holback

Åke Guth

Åsa Berg
Göran Aronsson

Utdragsbestyrkande

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

NEJ

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

X
X
X
X
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§ 128

MK KS 2015/00259-7

Driftform för planerat nytt särskilt boende för äldre enligt
socialtjänstlagen
Beslut

Driften av planerat nytt särskilt boende (SÄBO) enligt socialtjänstlagen, 32 platser, ska
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) redovisat ett behov av
nya platser i 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).
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-21 § 77 att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlaget med beräkning av merkostnader för upphandling, kvalitetsuppföljning och hur kostnadsutvecklingen långsiktigt påverkas vid en upphandling av
driften enligt 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”
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-21 § 77

Förslag till beslut

Driften av planerat nytt särskilt boende (SÄBO) enligt socialtjänstlagen, 32 platser, ska
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Yrkanden

Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Anna Hed (C), Björn Hammarskjöld (MOP) och Göran Aronsson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
David Örnberg (V) yrkade, med instämmande från Lennart Sohlberg (S) och Fredrik
Blom (MP) avslag på kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och David Örnbergs med fleras avslagsyrkande, 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 avslå detsamma röstar
nej.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 ja-röster och 16 nej-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll.

Reservationer

Lennart Sohlberg, Johan Norlin, Per Göransson, Lizzy Gullo, Eva Johansson, Gunnar
Nilsson, Bigitta Sohlberg, Bernt Persson, Anna-Riekje Niburg, Gösta Frost, Karin
Lübeck och Hasan Kizil, samtliga (S), reserverade sig mot beslutet.
David Örnberg och Susanne Jonsson (V) reserverade sig mot beslutet.
Fredrik Blom och Åsa Berg (MP) reserverade sig mot beslutet.

Sändlista

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19(31)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-11-30
Dokument nr: MK KS 2015/00001-8

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)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Hasan Kizil (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

Johan Norlin
Lizzy Gullo

Billy Ferm

Joakim Holback

Åke Guth

Åsa Berg
Göran Aronsson

Utdragsbestyrkande
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§ 129

MK KS 2015/00513-2

Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet 2016
Beslut

Kommunfullmäktige antar 2016 års taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet revideras årligen och föreslås nu revideras att gälla från och med 1 januari 2016.
Revideringen är till vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för år 2016, prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor vilket är en sänkning
med 200 kronor. Därutöver lämnas ett antal förslag på ändringar och kompletteringar
av de aktuella avgifterna.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Socialnämndens förslag 2015-09-23.
Tjänsteskrivelse 2015-09-09.
Förslag till Taxor och avgifter 2016 (vård och omsorg).
Förslag till Ansöknings- och tillsynsavgifter 2016 (alkohol och tobak).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar 2016 års taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet.

Yrkande

Malin Höglund (M) yrkade bifall till kommunstyrelsen förslag.

Sändlista

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

MK KS 2015/00443-5

Nya Visit Dalarna
Beslut
1.
2.
3.

4.

5.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om en gemensam organisation
för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna enligt bilaga.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal och bolagsordning.
Mora kommun tecknar sig för 60 aktier á 1 000 kronor, totalt 60 000 kronor.
Nuvarande aktieinnehav hanteras enligt beskrivning sid 13 i ”Beslutsunderlag
Nya Visit Dalarna 2015-10-07”. Finansieringen belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag till grundavtal enligt bilaga. Nuvarande avtal med Siljan Turism ersätts med det nya om planerade Nya Visit
Dalarna genomförs. Finansiering av grundavtal 3 406 000 kronor belastar
kommunstyrelsens ansvar 030 utvecklingschef, verksamhet 232 Siljan Turism
och sammanslagningskostnad 81 818 kronor belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Mora kommun ska verka för att huvudkontoret för bolaget ska lokaliseras till
ovansiljan.

Sammanfattning av ärendet

Dalarna är ett av vårt lands absolut viktigaste och mest framgångsrika besöksregioner.
Regionen, och nuvarande destinationsbolag, drivs på ett mycket professionellt sätt och
framhålls ofta som förebilder i ett nationellt perspektiv.
Genom en översyn av hur vi bäst skall organisera oss framåt i arbetet med att skapa
förutsättningar för besöksnäringens tillväxt har detta beslutsunderlag och förslag till
Nya Visit Dalarna växt fram. Mer än 200 personer från besöksnäringen, politiker och
tjänstemän har på ett eller annat sätt funnits med och påverkat förslaget, vilket nu är
dokumenterat i denna rapport. Ambitionen är att Nya Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna satt
för besöksnäringen fram till 2020. Genom detta initiativ vill vi säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas, samt skapa
den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för
att öka turismen i Dalarna.
Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, ”den ledande turismorganisationen i Skandinavien”. Med Dalarnas vision och strategi och det
syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:
•

Säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa
och utvecklas

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•
•

Utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska
jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
Vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår vision och strategi för besöksnäringen.

För kommunens del innebär förändringringarna ingen avgörande betydelse varför förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänna och anta
dessa enligt förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna inklusive bilagor, daterad 2015-10-07

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta:
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om en gemensam organisation för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna enligt bilaga.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal och bolagsordning.
4. Mora kommun tecknar sig för 60 aktier á 1 000 kronor, totalt 60 000 kronor. Nuvarande aktieinnehav hanteras enligt beskrivning sid 13 i ”Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07”. Finansieringen belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
5. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag till grundavtal enligt bilaga.
Nuvarande avtal med Siljan Turism ersätts med det nya om planerade Nya
Visit Dalarna genomförs. Finansiering av grundavtal 3 406 000 kronor belastar kommunstyrelsens ansvar 030 utvecklingschef, verksamhet 232 Siljan Turism och sammanslagningskostnad 81 818 kronor belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
6. Mora kommun ska verka för att huvudkontoret för bolaget ska lokaliseras
till ovansiljan.

Yrkande

Björn Hammarskjöld (MOP) yrkade bifall till förslaget.

Ajournering

Efter förslag härom från ordföranden ajournerades sammanträdet i 10 minuter.

Deltog ej i beslutet

På grund av jäv deltog Peter Helander (C) inte i beslutet.

Sändlista

Region Dalarna.
Näringslivsenheten.
Ekonomienheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

MK KS 2015/00488-2

Godkännande om borgensåtagande för Region Dalarna
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Region Dalarna tecknar en proprieborgen om
8 750 000 kronor för köp av 1,25 tågsätt.

Sammanfattning av ärendet

Region Dalarna har inkommit med en hemställan till sina medlemmar om godkännande av att förbundet tecknar en proprieborgen om 8 750 000 kronor för köp av tåg.
Tåg i Bergslagen (TiB) har under en period hyrt tre tåg av Skånetrafiken i syfte att upprätthålla den trafik som kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra ägarlänen har beställt.
Hyresavtalet upphör under december och kan inte förlängas vilket innebär att en fordonsbrist uppstår från och med 14 december. TIB har funnit att Östgötatrafiken AB har
tåg att sälja till en köpeskilling om totalt 35 miljoner kronor. Avsikten är att vagnbolag,
AB Transitio, i vilket Region Dalarna är en av 20 ägare, köper fem tågsätt varav Region
Dalarnas andel är 1,25 tågsätt eller en fjärdedel av 35 miljoner kronor, det vill säga
8 750 000 kr.
Enligt förbundsordningens § 12 måste medlemmarna godkänna de borgensåtaganden
som Region Dalarna avser att ingå.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, godkännande av hemställan om borgensåtagande för Region Dalarna.
Hemställan om borgensåtagande för Region Dalarna

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige godkänner att Region Dalarna tecknar en proprieborgen om
8 750 000 kronor för köp av 1,25 tågsätt.

Sändlista

Region Dalarna.
Ekonomienheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

MK KS 2015/00544-3

Val av ny ersättare i kulturnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige väljer Anna-Karin Sollgard (S) till ny ersättare i kulturnämnden
efter Malin Norell (S).

Sammanfattning av ärendet

Malin Norell (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN till ny ersättare i kulturnämnden efter Malin Norell (S)..

Sändlista

Kulturnämnden.
Förtroendemannaregistret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

MK KS 2015/00544-4

Val av ny ledamot i gymnasienämnden
Beslut

Kommunfullmäktige väljer Emma Ljudén till ny ledamot i gymnasienämnden efter Malin Norell (S).

Sammanfattning av ärendet

Malin Norell (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i gymnasienämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i gymnasienämnden efter Malin Norell
(S).

Sändlista

Gymnasienämnden.
Förtroendemannaregistret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Besvarande av interpellation från Karin Lübeck (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om kommunens arbete med flyktingmottagande
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande har Karin Lübeck ställt frågor om
kommunens arbete med flyktingmottagande.
Anna Hed besvarade frågorna enligt följande:

•

Hur förbereds det ”akuta” flyktingmottagandet i kommunen i den aktuella situationen?
Kommunen har sedan den 26 oktober tillsatt en arbetsgrupp av tjänstemän,
vilka rapporterar till ledningsgruppen varje vecka, med syfte att samordna kommunens resurser kring den aktuella flyktingsituationen. Arbetsgruppen ser över
det läge som råder och vad kommunen bör och ska bidra med och hur det bäst
kan samordnas med de många frivilliga insatser av både privatpersoner liksom
föreningar och organisationer. Arbetsgruppen arbetar i dagsläget med planering
av kommande evakueringsboende, där berörda tjänstemän liksom externa parter lyfts in i arbetet utifrån relevans. En annan uppgift i gruppen är se till att
kommunen löpande för ut aktuell information till allmänhet och berörda. Arbetsgruppen samordnas av Jesper Karlsson, administrativ chef vid socialförvaltningen i Mora.

•

Hur kan kommunen hjälpa till med boende för de människor som fått
uppehållstillstånd och som vill bosätta sig i Mora.
Ett intensivt arbete pågår idag med nya detaljplaner avsedda för bostäder. Behovet av bostäder och framför allt hyresbostäder är stort i Mora. I detaljplanerna beaktas social hänsyn liksom möjliggörandet av hyresrätter.
Genom strategiska markförvärv säkras bostadsutvecklingen ur ett långsiktigt
perspektiv.

•

Hur kan kommunen bidra med praktikplatser och korta vägen till arbete
och stimulera fler att bo kvar här?
Utifrån Mora kommuns kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har
kommunen nyligen påbörjat ett samarbete med Arbetsförmedlingen utifrån ett
erbjudet koncept kallat ”100-klubben”. Målsättningen i detta är att Mora kommun under tre år ska kunna erbjuda minst 100 nyanlända någon typ av arbetslivserfarenhet i kommunens verksamheter med förhoppning att det leder till
jobb. Antingen inom kommunen eller att individen via praktiken har fått en ingång på arbetsmarknaden till att lättare kunna söka ett arbete. Mora kommun
vill på detta sätt kunna matcha sitt rekryteringsbehov på kort och lång sikt med
den kompetens som kan finnas i regionen. En förhoppning finns också i att få

Justerandes signatur
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till en arena för verksamhetsutveckling i de kreativa möten som uppstår när
människor med olika erfarenheter arbetar tillsammans.
För att skapa goda förutsättningar för långsiktiga arbetsmarknadslösningar erbjuder Arbetsförmedlingen insatser som snabbspår, yrkeskompetensbedömning, arbetsmarknadsutbildning, validering av kunskap, instegsjobb, nystartsjobb, arbetspraktik och arbetsträning med handledare.
•

Vad bedömer kommunen att man behöver göra för att förstärka socialnämndens och FOGs verksamheter för att klara den ökade omfattningen
på kort och lång sikt?
Barn- och utbildningsförvaltningen ställs inför en stor utmaning när det gäller
ett utökat antal barn och elever på våra förskolor och skolor i kommunen. Med
detta följer ett ökat behov av resurser både personal- och lokalmässigt. För de
nyanlända barn och elever som nu befinner sig i förskola och skola krävs utökning av pedagoger samt språkstödjare. Behovet av fritidshemsplatser ökar och
därmed behöver det anställas fler fritidspedagoger, framför allt på Sollerön.
Den allmänna förskolan som idag bedrivs på asylboendet vid Gesunda är dimensionerad för max 15 barn. Om antalet barn, i åldern 3-5 år, ökar behöver
verksamheten utökas med ytterligare en grupp. Elevhälsoenheten kommer behöva förstärkas med kurator och skolsköterska som kommer att delas med
gymnasiet. Från och med nästa år planeras för en förberedelseklass och där är
behovet stort av SVA-lärare samt språkstödjare i flera olika språk. Det ökade
behovet av rekrytering samt fler inskrivna barn och elever kan även innebära en
utökning av personal inom administrationen. På sikt innebär det också ett behov av fler lokaler med tillhörande investeringar.
För socialnämnden finns utmaningar i att det kommer behövas än fler socialsekreterare för att hinna med den handläggning utifrån den ökade arbetsbelastningen som kommunen står inför i dagsläget.

•

Har kommunen planer på eller pågående samarbete med frivilligorganisationerna och kyrkorna?
Den 11 november hölls i Andreasgården en dialogkväll om flyktingsituationen.
Tillsammans med föreningar och frivilligorganisationer diskuterade kommunen
den rådande flyktingsituationen och hur samtliga kan bidra. Arbetsgruppen har
sammanställt de förslag till goda idéer som kom upp liksom olika sociala aktiviteter samt förslag på samordning i det vidare arbetet. Denna dialogkväll blev
uppstarten till att Mora församling kommer att ta en ledande roll, som ett nav, i
det fortsatta arbetet för de ideella och frivilligorganisationerna. Här sker en
fortsatt löpande dialog mellan kommunen och ideella aktörer och i hur och vad
vi tillsammans kommunicerar utåt för att göra det så tydligt som möjligt.

•

Rollfördelning mellan kommun och landsting ställs i en extraordinär
situation som denna på sin spets. Hur samordnas kommunens och
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landstingets verksamheter i asylmottagandet? Sker också samverkan på
politisk nivå i exempelvis POLSAM eller på annat sätt?
Vid senaste POLSAM den 20 november diskuterades dessa frågor just utifrån
den extraordinära situation med utmaningar vi står inför och denna punkt kring
flyktingsituationen är därmed numera en stående punkt på dagordningen. Man
ser t.ex. inom samverkanssatsningen Psynk behov av en gemensam kompetensutveckling för att möta dessa frågor.
Kommunfullmäktige förklarade interpellationen vara besvarad.
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§ 135

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor
Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Till kommunfullmäktige har inkommit
1.

Motion från Fredrik Blom (MP) om att Mora kommun ska stoppa alla investeringar i oljebolag samt att Mora kommun helt övergår till fossiloberoende och
förnyelsebara kapitalplaceringar.
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) från Gösta Frost
(S) med frågor om upphandling och byggande av ett nytt särskilt boende för
äldre.
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§ 136

Delgivningar
1.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner t.o.m december 2015

Dnr MK KS 2015/00306-4

2.

Protokoll styrelsemöte 10 september

Dnr MK KS 2015/00563-1

3.

KS protokoll 10 november

Dnr MK KS 2015/00460-9

4.

Kallelse MK Kommunfullmäktige 2015-1130

Dnr MK KS 2015/00001-7
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