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Bernt Persson (S)
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Sven Anders Söderberg (M)
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Gunder Eriksson (C)
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Lars-Erik Lohman (SD)
Bror Markus (SD)
Lizzy Gullo (S), tjänstgörande ersättare
Karolina Treson (S), tjänstgörande ersättare
Johan Hed (C), tjänstgörande ersättare
Maria Frelin (MOP), tjänstgörande ersättare
Åsa Berg (MP), tjänstgörande ersättare
Billy Ferm (C), tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (V), tjänstgörande ersättare
Maria Matsson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Peter Karlsson, kommundirektör
Ove Axelsson, sekreterare

Utses att justera:

Maria Frelin och Gunnar Nilsson
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Kommunledningskontoret 2016-02-08, kl 08:00
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Ove Axelsson, sekreterare
______________________________________
Peter Helander, ordförande
______________________________________
Maria Frelin
Justerare

Gunnar Nilsson
Justerare

____________________________________________________________
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Justering har tillkännagivits genom anslag
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Kommunfullmäktige
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Anslaget sätts upp:
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Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
____________________________

____________________________
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§1

Allmänhetens frågestund
Katarina Sackrisson ställde en fråga om planerad omlokalisering av snoezelen till andra
lokaler.
Frågan besvarades av socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Mottagande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och besvarande.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslag i vilket det föreslås att
Mora kommun ska införa ett enhetligt avgiftssystem för resa inom kommunen. Detta
skulle göra det billigare att resa med buss från Sollerön, Venjan och Våmhus till centralorten Mora.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerade om aktuella frågor varvid
nämndes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Överklagat beslut rörande Visit Dalarna vilket innebär att samtliga kommuner
som fattat beslut måste upphäva detsamma och överlåta till Region Dalarna att
upphandla de berörda tjänsterna. (informationen lämnades av Peter Helander).
Planering av budgetarbetet.
Kommande och pågående investeringar.
Avtalet med Sodexo.
Arbetet med flyktingmottagning.
Mätning från Brottsförebyggande rådet som visar att Mora är en trygg kommun
att bo i.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

MK KS 2015/00649-1

Revidering av riktlinjer för investeringar
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att få fram ett förslag till renodlade
styrprinciper som tydliggör den politiska processen och politikens ansvar för investeringsverksamheten på olika nivåer.

Sammanfattning av ärendet
Med investeringar avses huvudsakligen anskaffning av materiella anläggningstillgångar
i form av byggnader, tekniska anläggningar, utrustning och inventarier med en nyttjandeperiod överstigande tre år och som uppgår till ett värde av minst ett prisbasbelopp.
Varje ny investering i byggnader, anläggningar och infrastruktur innebär ett långsiktigt
åtagande och påverkar verksamhet och ekonomi. Det är därför viktigt att beslutsunderlag är så genomarbetade som möjligt och innehåller analys över långsiktiga behov,
utgifter och konsekvenser på framtida drifts- och verksamhetskostnader. Det är också
viktigt att det finns grundläggande rutiner och processer för hela hanteringen av hela
investeringen.
Tidigare har information om investeringar funnits i flera olika typer av dokument i
kommunen och därmed inte någon sammanhållen information. Det har även skett förändringar avseende vissa rutiner och struktur för beredning. Syftet med reviderade
riktlinjer för investeringar är att samla all information om investeringar i ett kommunövergripande styrdokument och därmed tydliggöra kommunens hantering av investeringar.
Nya riktlinjer ersätter därmed tidigare styrande dokument avseende investeringsverksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för investeringar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för investeringar i Mora kommun.

Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkade, med instämmande från Fredrik Blom (MP) och David
Örnberg (V) att ärendet ska återremitteras för att få fram ett förslag till renodlade styrprinciper som tydliggör den politiska processen och politikens ansvar för investeringsverksamheten på olika nivåer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Malin Höglund (M) yrkade med instämmande från Anna Hed (C) och Gunder Eriksson
(C) bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Votering
Votering begärdes och följande voteringsproposition föredrogs och godkändes: Den
som vill bifalla återremissyrkandet röstar nej, den som vill avslå detsamma röstar ja.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 16 nej-röster och 24 ja-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll.
Eftersom det räcker med att en tredjedel av ledamöterna röstar för återremiss så har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med den av Lennart Sohlberg
m.fl. föreslagna motiveringen.

Sändlista
Lena Fagerlund.

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)
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 (L)
Peter Helander (C)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

JA

Maria Mattsson

Lizzy Gullo

Johan Hed

Maria Frelin

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

Christer Johansson
Åsa Berg
X
X
X

Utdragsbestyrkande

NEJ

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

Katarina Treson

Billy Ferm
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MK KS 2015/00648-1
§5

Riktlinjer för exploateringsverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att få fram ett förslag till renodlade
styrprinciper som tydliggör den politiska processen och politikens ansvar för exploateringsverksamheten på olika nivåer.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för exploateringsverksamhet syftar till att beskriva verksamheten i Mora
kommun och därmed tydliggöra interna rutiner och förutsättningar för en tillförlitlig
ekonomisk redovisning. Riktlinjerna är ett övergripande styrdokument som kompletteras med detaljerade tillämpningsanvisningar.
Till följd av ändringar i plan- och bygglagen samt i kraft trädandet av lag om riktlinjer
för kommunal markanvisning kommer riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal att upprättas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för exploateringsverksamhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för exploateringsverksamhet i Mora kommun.

Yrkanden
Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Sohlberg (S) yrkade, med instämmande från Gösta Frost (S), Christer Johansson (V), David Örnberg (V) och Fredrik Blom (MP) att ärendet ska återremitteras för
att få fram ett förslag till renodlade styrprinciper som tydliggör den politiska processen
och politikens ansvar för exploateringsverksamheten på olika nivåer

Propositionsordning
Därpå förklarades överläggningen avslutad och ordföranden meddelade att han först
kommer att ställa återremissyrkandet under proposition och att han, om det faller, därefter kommer att ställa kommunstyrelsens förslag under proposition.
Propositionsordningen godkändes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet vilket förklarades avslaget.

Votering
Votering begärdes och följande voteringsproposition föredrogs och godkändes: Den
som vill bifalla återremissyrkandet röstar nej, den som vill avslå detsamma röstar ja.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 16 nej-röster och 24 ja-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll.
Eftersom det räcker med att en tredjedel av ledamöterna röstar för återremiss så har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med den av Lennart Sohlberg
m.fl. föreslagna motiveringen.

Sändlista
Lena Fagerlund.

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)
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 (L)
Peter Helander (C)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

JA

Maria Mattsson

Lizzy Gullo

Johan Hed

Maria Frelin

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

Christer Johansson
Åsa Berg
X
X
X

Utdragsbestyrkande

NEJ

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

Katarina Treson

Billy Ferm
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MK KS 2015/00218-4
§6

Besvarande av motion om strandlinjen vid Sanda badplats i
Mora Noret
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunledningskontorets yttrande.

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Gösta Frost (S) att kommunen planerar och genomför lämpliga åtgärder för att återupprätta strandlinjen vid Sanda badplats i Mora Noret och att en farbar väg görs till bryggan nedströms badplatsen. Det framgår av motionen att det kommer att bli mycket fyllnadsmassor över i samband med att det ska anläggas en ny dagvattenledning från handelsområdet i Noret.
Tekniska nämnden har undersökt möjligheterna utifrån motionens intentioner och
uppskattar att utfyllnadsvolymen för att nå ursprunglig strandlinje uppgår till ca 40005000 m3. Vid kontakter med Nodava AB har framkommit att bolaget kommer att behöva schaktmassorna från anläggandet av dagvattenledningen för eget bruk.
Tekniska nämnden bevakar ärendet och kommer att agera om fyllnadsmassor blir tillgängliga i samband med utbyggnaden av Noret Norra och erforderliga medel finns tillgängliga. I väntan på att nödvändiga fyllnadsmassor blir tillgängliga ser nämnden i nuläget ingen möjlighet att utföra i motionen önskade insatser.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Gösta Frost, 2014-12-01.
Tekniska nämndens yttrande 2015-11-04, § 67.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunledningskontorets yttrande.

Sändlista
Tekniska nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

MK KS 2015/00381-17

Vatten- och avloppsplan Mora kommun
Beslut
Kommunfullmäktige antar Plan, vatten och avlopp.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till VA-plan har arbetats fram genom förvaltningsövergripande arbete, diskussioner i politiskt forum samt vid ett antal dialogforum för allmänheten.
Huvudsyftet med VA-planen är att systematiskt arbeta för att Mora ska ha ett fortsatt
bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som långsiktigt säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i tidigare antagen VA-policy (KF,
2015.06-22, § 58), VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och
visioner.
VA-planen är en handlingsplan för åren 2015 – 2019 med åtgärder inom; Skydd av
vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp och resurshushållning, Allmän vatten- och
avloppsförsörjning, Utbyggnadsplan för allmän VA-försörjning, I väntan på anslutning till allmän VA-försörjning och enskild försörjning samt Kommunikation.
Planen har varit utställd för samråd under tiden 14 september – 13 november 2015.
Samrådsmöten hölls för allmänheten och för Länsstyrelsen Dalarna. Tio skriftliga synpunkter inkom på förslaget till VA-plan och dessa har hanterats enligt Samrådsredogörelse.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Plan, vatten och avlopp, 2015-12-16
Samrådsredogörelse

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar Plan, vatten och avlopp.

Yrkanden
Anna Hed (C) yrkade, med instämmande från Gösta Frost (S), Malin Höglund (M),
Lennart Sohlberg (S), Christina Bröms (C) och Ingvar Niilimaa (MOP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sändlista
Nodava.
Eva Larsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

MK KS 2015/00583-2

Antagande av VA-taxa Mora kommun
Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Mora kommun att gälla från och med 2016-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Moravatten AB har överlämnat förslag till ny taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Den nya taxan förslås gälla från och med 2016-07-01.
Bakgrund till förändring av taxan är



den utbyggnad av allmänt vatten- och avlopp som planeras enligt Plan, vatten
och avlopp samt
ett behov av justering av brukningsavgiftsförhållandet mellan villa och lägenhet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Protokoll Moravatten AB, 2015-10-09
Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Mora kommun, bilaga 8.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Mora kommun att gälla från och med 2016-07-01.

Yrkanden
Anna Hed (C) yrkade. Med instämmande från Gösta Frost (S), Malin Höglund (M) och
Lennart Sohlberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
David Örnberg (V) yrkade att fördelningen mellan villor och flerfamiljshus ska vara
oförändrad.
Christer Johansson (V) yrkade att på sidan 5, § 10, första strecksatsen, ordet ”avdrag”
ska tas bort.

Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på David Örnbergs ändringsyrkande, vilket förklarades avslaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på Christer Johansson ändringsyrkande, vilket förklarades avslaget.

Justerandes signatur

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

Sändlista
Nodava.
Eva Larsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§9

MK KS 2015/00493-4

Revidering av reglemente och avtal för gemensamma nämnden för myndighetsutövning
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande
handlingar, daterade 2015-09-14, med följande tillägg i avtalet:
Punkt 5 (Ekonomi) ges meningen om fördelningsnyckel följande lydelse: I
proportion till nedlagd arbetstid (Mora 57 %, Orsa 22 %, Älvdalen 21 %).
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att få likartade reglementen och avtal för samtliga gemensamma nämnder med
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har kommunledningskontoret, på uppdrag av
kommunledningarna i de samverkande kommunerna, upprättat förslag till nya reglementen och avtal. Ändringarna framgår i dokumenten där det som tagits bort, ändrats
eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till avtal, daterat 2015-09-14.
Förslag till reglemente, daterat 2015-09-14.
Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning protokoll, 2015-10-23, § 79 och
80.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14, med följande tillägg i avtalet:
Punkt 5 (Ekonomi) ges meningen om fördelningsnyckel följande lydelse: I
proportion till nedlagd arbetstid (Mora 57 %, Orsa 22 %, Älvdalen 21 %).
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sändlista
Gemensamma nämnden för myndighetsutövning.
Orsa kommun.
Älvdalens kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 10

MK KS 2015/00494-4

Revidering av reglemente och avtal för Mora Orsa Miljönämnd
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande
handlingar, daterade 2015-09-14.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att få likartade reglementen och avtal för samtliga gemensamma nämnder med
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har kommunledningskontoret, på uppdrag av
kommunledningarna i de samverkande kommunerna, upprättat förslag till nya reglementen och avtal för Mora Orsa Miljönämnd. Ändringarna framgår i dokumenten där
det som tagits bort, ändrats eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till avtal, daterat 2015-09-14.
Förslag till reglemente, daterat 2015-09-14.
Mora Orsa Miljönämnds protokoll, 2015-11-04, § 41.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sändlista
Mora Orsa miljönämnd.
Orsa kommun.
Älvdalens kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 11

MK KS 2015/00495-4

Revidering av reglemente och avtal för gemensamma servicenämnden lön
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande
handlingar daterade 2015-09-14.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att få likartade reglementen och avtal för samtliga gemensamma nämnder med
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har kommunledningskontoret på uppdrag av
kommunledningarna i de samverkande kommunerna upprättat förslag till nya reglementen och avtal. Ändringarna framgår i dokumenten där det som tagits bort, ändrats
eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till avtal, daterat 2015-09-14.
Förslag till reglemente, daterat 2015-09-14.
Gemensamma servicenämnden lön protokoll.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar daterade 2015-09-14.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sändlista
Gemensamma servicenämnden lön.
Orsa kommun.
Älvdalens kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 12

MK KS 2015/00496-4

Revidering av reglemente och avtal för gemensamma servicenämnden IS/IT
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande
handlingar, daterade 2015-09-14.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att få likartade reglementen och avtal för samtliga gemensamma nämnder med
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har kommunledningskontoret på uppdrag av
kommunledningarna i de samverkande kommunerna upprättat förslag till nya reglementen och avtal. Ändringarna framgår i dokumenten där det som tagits bort, ändrats
eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till avtal, daterat 2015-09-14.
Förslag till reglemente, daterat 2015-09-14.
Gemensamma servicenämnden IS/IT protokoll, 2015-11-20, § 17.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Sändlista
Gemensamma servicenämnden IS/IT.
Orsa kommun.
Älvdalens kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 13

MK KS 2015/00636-2

Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare
Beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till program för insyn och uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare, mandatperioden 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet
Genom en ändring i kommunallagen (KL 3:19b) ska kommunfullmäktige för varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Kommunen ska enligt KL 3:19a se till att när avtal sluts med privat utförare så ska
kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Enligt KL 3:19 ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom
avtal har lämnats över till privat utförare.
Sammantaget innebär det att kommunerna





ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal drivs av en privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt,
ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten
att få insyn i den överlämnade verksamheten,
ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de
överlämnar till privata utförare,
ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella
mål och riktlinjer när verksamheter bedrivs av privata utförare har en generell
informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare.

Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar och som tydligt
riktar sig till och rör medborgarna.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare,
mandatperioden 2015-2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till program för insyn och uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare, mandatperioden 2015-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

Yrkanden
Malin Höglund (M) yrkade, med instämmande från Anna Hed (C) och Ingvar Niilimaa
(MOP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sändlista
Samtliga nämnder + dokument.
MittMora (dokumentet).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 14

MK KS 2015/00660-1

Avveckling av Musik vid Siljan
Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdras att avveckla Musik vid Siljan AB:s verksamhet
2. Kommunstyrelsen uppdras att utreda Musik vid Siljan AB:s ekonomiska och
andra värden.
3. Kommunstyrelsen uppdras att avveckla Musik vid Siljan AB.
4. Beslutet gäller under förutsättning av att övriga ägare fattar likartat beslut.

Sammanfattning av ärendet
Musik vid Siljan AB är ett bolag som ägs av Leksand, Mora och Rättviks kommuner tillsammans med Musik vid Siljans vänförening. Bolagets uppgift är att främja musiklivet
vid Siljan och att årligen genomföra musikfestivalen Musik vid Siljan. Festivalen startade som ett ideellt initiativ i Rättvik och Leksand och har pågått årligen sedan 1969.
Festivalen bedrivs numera av ägarkommunerna och vänföreningen. Mora kommun tillkom som ägare år 2000 i samband med att bolaget sökte nya samarbeten och nytt kapital.
Sedan 2010, då kommunernas insats till bolaget halverades, har bolagets verksamhet
minskat stadigt. Eftersom anslagen halverades, avvecklade ägarna bolagets egen administration och ledning som bedrevs på helårsbasis. Istället fick styrelsen i uppdrag av
ägarna att försöka hitta andra sätt att genomföra festivalen. Styrelsen valde att ge uppdraget att genomföra musikfestivalen till länsmusikorganisationen Musik i Dalarna.
Musik i Dalarna är Dalasinfoniettans huvudman, och arrangerar också kammamusikfestivalen Vinterfest i Ovansiljan.
Antalet konserter har årligen minskat och följaktligen publiksiffrorna. Styrelsen anser
därför att det arbete som styrelsen i samarbete med utföraren Musik i Dalarna bedrivit
under perioden i syfte att hitta olika möjligheter att fortsätta festivalen, inte har lyckats.
Styrelsen fick i våras ägarnas uppdrag att se över möjligheten till en bredare musiksamverkan inom ramen för bolaget. De senaste årens vikande publikintresse och sommarens negativa festivalresultat har dock som resultat att styrelsen vid en extra bolagsstämma 2015-12-02 föreslog ägarna att besluta att avveckla verksamheten. Den extra
årsstämman beslutade 2015-12-02 enhälligt att rekommendera de fyra ägarna att avveckla bolagets verksamhet. Årsstämman beslutade även att rekommendera ägarna att
utreda frågorna kring ekonomiska värden och eventuellt andra värden, och att sedan
avveckla bolaget Musik vid Siljan AB.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 Musik vid Siljan AB (MK KS 2015/00201)
Sammanställning och ekonomisk redovisning Musik vid Siljan 2015
Sammanställning av publiksiffror 2010-2015 (styrelsens egen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen uppdras att avveckla Musik vid Siljan AB:s verksamhet
2. Kommunstyrelsen uppdras att utreda Musik vid Siljan AB:s ekonomiska
och andra värden.
3. Kommunstyrelsen uppdras att avveckla Musik vid Siljan AB.
4. Beslutet gäller under förutsättning av att övriga ägare fattar likartat beslut.

Sändlista
Caroline Smitmanis Smids.
Musik vid Siljan AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 15

MK KS 2015/00227-4

Medborgarförslag - Införande av trådbunden internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Mora kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Förslagen hänvisar till Miljöbalkens försiktighetsprincip och att det med avseende på
principen skall införas ett förbud mot användningen av WIFI och Dect-telefon i alla
kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Mora kommun. Förslagen
hänvisar till ett antal utredningar och forskningsrapporter vilka behandlar elektromagnetisk strålning utifrån olika frågeställningar, dessa ger diversifierat resultat gällande
risker vid exponering av elektromagnetisk strålning, vilket även beskrivs i medborgarförslaget.
Mora kommun följer Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer, dessa gör gällande att det inte finns vetenskapligt grundade misstankar om hälsoeffekter av exponering från elektromagnetiska fällt vid användning av trådlösa nätverk i skolmiljö.
Ärendet har internremitterats till Mora Orsa Miljönämnd som lämnat följande synpunkt:
”Miljönämnden har att förhålla sig till gällande lagstiftning, föreskrifter och förordningar men framhåller att försiktighetsprincipen bör beaktas med hänsyn till Europarådets resolution 1815 (2011). Miljönämnden hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten som anser att exponering för radiovågor från trådlösa datornätverk samt trådlösa telefoner och dess basenheter inte medför några hälsorisker.”
Mora kommun avser att även fortsättningsvis tillämpa Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer för kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Beslut Mora Orsa Miljönämnd 2015-09-30
Medborgarförslag 2013-10-18

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget

Sändlista
Förslagsställarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 16

MK KS 2015/00185-13

Reviderade ekonomiska ramar 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av fördelning av beslutad besparing enligt kommunplan 2016 och som en konsekvens av ändrade internhyror, att kommunstyrelsen erhåller mandat att revidera nämndernas ekonomiska ramar genom omfördelning utan att nettoramen förändras.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om kommunplan 2016 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
samordna besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 mkr totalt fördelat inom
kommunstyrelsen, gymnasienämnden, byggnadsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden.
I samband med hösten/vinterns budgetberedning utarbetades förslag till besparingsområden inom respektive nämnd som utgjort underlag i det fortsatta arbetet med att
fördela de 5 mkr. Inga nya uppslag till besparingar har redovisats under december och
januari, därmed föreslås en fördelning baserat på tidigare förslag. I avvaktan på utarbetandet av förändrade internhyror 2016 som en konsekvens av övergången till komponentavskrivningar finns en möjlighet att fördelningen av totala besparingen på 5 mkr
kan komma att påverkas. Det innebär att ett slutligt förslag till reviderade ramar i detalj inte kan föreslås. För att inte fördröja respektive nämnds fortsatta arbete med att
utarbeta detaljbudgetar föreslås att ekonomichefen ges mandat att revidera de ekonomiska ramar i enlighet med uppdraget och med utgång från grundförslag om besparingar med hänsyn till ny internhyra.
Huvudlinjen i grundförslag till besparingar innebär:
Kommunstyrelsen

- 3,5 mkr (utvecklingsmedel och linjetrafik)

Teknisk nämnd

-1,0 mkr (lägre driftkostnad pga. försäljning av fastigheter)

Gymnasienämnd

-0,3 mkr (generellt)

Kultur nämnd

- 0,1 mkr (bidrag generellt)

Byggnads nämnd

- 0,1 mkr (generellt)

OBS fördelningen kan förändras i samband med förändrad intern hyra.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26(33)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av fördelning av beslutad besparing enligt kommunplan 2016 och som en konsekvens av ändrade internhyror, att ekonomichefen erhåller mandat att revidera nämndernas ekonomiska ramar genom omfördelning utan att nettoramen förändras.

Yrkande
Anna Hed (C) yrkade, med instämmande från Malin Höglund (M) och Ingvar Niilimaa
(MOP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, med den ändringen att ordet
”ekonomichefen” byts ut mot ”kommunstyrelsen).

Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på Anna Heds
m.fl. ändringsyrkande avseende ordet ”ekonomichefen” vilket förklarades bifallet.
Därefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i övrigt vilket förklarades bifallet.

Sändlista
Lena Fagerlund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 17

MK KS 2015/00645-3

Avsägelse från Carina Jannesson från uppdraget som ledamot i Mora Orsa miljönämnd
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Carina Jannessons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Mora Orsa miljönämnd.
2. Kommunfullmäktige väljer Joakim Turesson till ny ledamot i Mora Orsa miljönämnd.

Sammanfattning av ärendet
Carina Jannesson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Mora Orsa miljönämnd.

Beslutsunderlag
Avsägelse.

Förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Carina Jannessons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Mora Orsa miljönämnd.
2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i Mora Orsa miljönämnd.

Sändlista
Mora Orsa miljönämnd.
Carina Jannesson.
Joakim Turesson.
MittMora.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 18

MK KS 2016/00035-2

Susanne Jonssons avsägelse från uppdraget som ledamot i
socialnämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Susanne Jonssons avsägelse från uppdraget
som ledamot i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Marie Ahrling till ny ledamot i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Susanne Jonsson (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse

Förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Susanne Jonssons avsägelse från uppdraget som ledamot i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i socialnämnden.

Sändlista
Socialnämnden.
Susanne Jonsson.
Marie Ahrling.
MittMora.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-02-01
Dokument nr: MK KS 2015/00001-14

§ 19

Besvarande av interpellation från Gösta Frost (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) angående upphandling och byggande
av ett nytt särskilt boende för äldre
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande har Gösta Frost ställt frågor om
upphandling och byggande av ett nytt särskilt boende för äldre.
Anna Hed besvarade frågorna enligt följande:

Vad har hänt under tiden den 10 mars 2015 och den 10 november 2015?
Tekniska förvaltningen startade direkt efter kommunstyrelsens beslut tillsammans
med socialförvaltningen arbetet med att ta fram ett Lokal- och funktionsprogram.
Detta program utgjorde sedermera grunden till förfrågningsunderlaget och upphandlingen påbörjades strax innan semestern. Med anledning av de högt uppsatta kraven
på byggnadens kvalité krävdes en förlängd anbudstid och inte förrän i oktober
kunde anbuden sammanställas. Anbud antogs och kommunstyrelsen beslutade den
10 november ”att ge igångsättningstillstånd för investering för planerat särskilt boende under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsram
enligt ovan.” Beslutet i kommunstyrelsen var enhälligt.
Anser kommunstyrelsen att ett uppdrag om att påbörja en upphandling (10
mars) är detsamma som att slutföra upphandlingen?
Nej.
Vem har begärt igångsättningstillstånd?
Kommunstyrelsen har beslutat om det den 10 november 2015.
Är alla kostnader med i det anbud som är antaget, eller tillkommer det ytterligare kostnader?
Det finns en projektbudget som är beslutat och den ska följas. Om avvikelser skulle
uppkomma kommer det att krävas nya beslut.
Vem har fått uppdraget att utföra bygget?
Skanska Sverige AB
Om det finns nya kostnader i underlaget, vem har berett den frågan?
Upphandlingen har genomförts utifrån förfrågningsunderlaget. Skulle det framkomma nya behov ska dessa beredas och nya beslut måste fattas.
Vad har hänt med beslutet om utredning av fastigheter enligt punkt 2 i beslutet den 10 mars?
Det är ingen ny strategisk fastighetsförvaltningsutredning som ska göras. Den utredning som kommunstyrelsen beslutade om den 10 mars, 2015 gäller det framtida
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ägandet av verksamhetsfastigheter. Sedan tidigare äger Morastrand flera verksamhetslokaler där Mora kommun idag bedriver verksamheter, främst inom socialnämnden och för-och grundskolenämndens områden. En viktig fråga är hur dessa
ska hanteras framöver. Sedan beslutet om utredning togs har kommunledningen och
Morastrands ledning regelbundna möten där detta har diskuterats. Innan något beslut kommer att tas i frågan måste alla konsekvenser utredas. Båda parter är överens
om vikten av samsyn och att det ska finnas en gemensam hållning till vilka definitioner som gäller.
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§ 20

Mottagande av motioner och interpellationer
Beslut
1. Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
2. Interpellationerna får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit:
1.

Motion från David Örnberg (V) med hemställan om att kommunen skyndsamt
verkställer planarbete för fastigheterna Åkersta, Noret 159:2 och Kråkberg 1:58
så att bostäder kan byggas samt att kommunen gör en översyn av övrig mark
som kommunen äger i byarna för att ta fram en strategisk plan för hur vi nyttjar
denna mark för bostadsbyggande.
2. Motion från David Örnberg (V) med hemställan om att kommunen tar fram en
koncernövergripande elbilsstrategi för att i första hand ersätta de personbilar
som finns inom koncernen.
3. Interpellation från Lennart Sohlberg (S) till tekniska nämndens ordförande Åke
Knutz (C) rörande kommunens städverksamhet.
4. Interpellation från Bigitta Sohlberg (S) till kommunalrådet Malin Höglund (M)
rörande folkhälsoarbetet i Mora kommun.
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§ 21

Delgivningar
1.

Rapport av socialnämndens ej verkställda
beslut kvartal 3 2015

Dnr MK KS 2015/00213-4

2.

Protokollsutdrag med svar från tekniska
nämnden

Dnr MK KS 2015/00390-4

3.

Protokollsutdrag med svar från tekniska
nämnden

Dnr MK KS 2015/00414-4

4.

Verksamhetsberättelse 2015

Dnr MK KS 2016/00005-1

5.

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2016-01-19

Dnr MK KS 2015/00002-20

6.

Kallelse till kommunfullmäktige 2016-0201

Dnr MK KS 2015/00001-12
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