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§ 23

Allmänhetens frågestund
Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

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

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslag i vilket det lämnas förslag
till åtgärder för att minska trafikbelastningen på Vasagatan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerar om aktuella frågor varvid
nedanstående nämns:







Aktuella ärenden vid Region Dalarna
Försök till dialog med skattemyndigheten
Kommunens befolkningsökning 2015
Projektet ”Öppna ditt hem”
Den nyligen avslutade vasaloppsveckan
Regionsammanslagningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(39)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-03-14
Dokument nr: MK KS 2015/00001-20

§ 26

MK KS 2015/00648-1

Riktlinjer för exploateringsverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige antar, med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringar,
riktlinjer för exploateringsverksamhet.

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
Ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2016-02-01 varvid beslutades att
återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår ändring i riktlinjerna punkt 2.1 Avtalets omfattning men i
övrigt enligt tjänsteförslaget. Förändringarna markeras och ändras i beslutsunderlaget
till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för exploateringsverksamhet.
Socialdemokraternas förslag till riktlinjer.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar, med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringar,
riktlinjer för exploateringsverksamhet.

Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkar att socialdemokraternas förslag till riktlinjer ska bifallas.
Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christer Johansson (V) yrkar att socialdemokraternas förslag till riktlinjer ska bifallas
samt på ett tillägg till detta förslag enligt följande: Om investeringskostnaden drar över
budget med 10 % på enskilda investeringsprojekt ska beslutet tillbaks till
kommunfullmäktige för ett nytt beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Lennarts Sohlbergs yrkande, varvid det
först nämnda förklaras bifallet.
Därmed faller Christer Johanssons tilläggsyrkande.

Sändlista
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

MK KS 2015/00649-1

Revidering av riktlinjer för investeringar
Beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för investeringar.

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.
Ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2016-02-01 varvid beslutades att
återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår ändring i riktlinjerna vilka markeras och ändras i
beslutsunderlaget till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för investeringar.
Socialdemokraternas förslag till riktlinjer.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för investeringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(39)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-03-14
Dokument nr: MK KS 2015/00001-20

Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkar med instämmande av Gösta Frost (S) att
socialdemokraternas förslag till riktlinjer ska bifallas.
Malin Höglund (M), Ingvar Niilimaa (MOP), Anna Hed (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Lennarts Sohlbergs yrkande, varvid det
först nämnda förklaras bifallet.

Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

MK KS 2015/00202-5

Besvarande av motion om reserverade p-platser för ökad
elbilsanvändning
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån lämnad redogörelse i
sammanfattningen.

Sammanfattning av ärendet
Förslagen i motionen – Reserverade p-platser för ökad elbilsanvändning innebär en
satsning på laddinfrastrukturen för elbilar i Mora. Elfordon är en viktig pusselbit för att
nå målen om en fossilfri fordonsflotta.
Tekniska nämnden har behandlat motionen och konstaterar att förslagen ligger helt i
linje med deras planering och arbetet påbörjades redan under hösten 2015. Tekniska
nämnden har därför ställt sig positiva till motionens intentioner.
Fortsatt utvecklingsarbete kring laddinfrastruktur och elfordon blir viktiga områden i
kommande revidering av Energi- och klimatplanen samt i kommunens deltagande i
Interegprojektet Green Drive Region.
Regeringen avser avsätta 725 miljoner för åren 2015-2018 för att förstärka
klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Satsningen, kallad Klimatklivet, ger
även stöd till installation av laddinfrastruktur för elfordon. Mora kommun har i
november lämnat in en ansökan till Naturvårdverket om medel till två publika
laddstolpar vid Taxiparkeringen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-09-24 § 53.
Motion från Lennart Sohlberg, daterad 2015-04-28.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån lämnad redogörelse i
sammanfattningen.

Yrkanden
Fredrik Blom (MP) yrkar att motionen ska bifallas.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Fredrik Bloms yrkande, varvid det först
nämnda förklaras bifallet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11(39)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-03-14
Dokument nr: MK KS 2015/00001-20

Sändlista
Lennart Sohlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

MK KS 2015/00214-2

Besvarande av motion om förbättrade möjlighet för
föreningar att arbeta med EU-projekt
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar med lämnad redovisning motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en inkommen motion föreslås att kommunen via sin ställning på bankmarknaden få
till en förbättring av kreditmöjligheterna för föreningar/organisationer inom
kommunens område. Förslaget går ut på att kommunen ska undersöka möjligheten att
via upphandlad bank ta upp problemet med likviditeten för föreningar och försöka få
banken att ställa upp med krediter till föreningar som beviljats stöd för utveckling av
verksamheten via EU-medel eller andra liknande samhällsstöd. Om det inte går att
genomföra med nuvarande bank, så ska kommunen ta med detta som ett krav i nästa
upphandling som kommunen gör av banktjänster.
I skrivelsen framgår det att många föreningar/organisationer, som bedriver sin
verksamhet på ideell bas, idag har svårt att söka ekonomiskt stöd genom EU-projekt
för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Det största hindret är frågan hur de ska
klara likviditeten under projekttiden då bidragen betalas ut i efterskott. Bankerna
godtar inte som säkerhet ett beslut om beviljade projektmedel för en förening, utan
kräver ytterligare garantier för att ställa upp med en checkkredit. Dessutom finns det
en ovilja hos bankerna att hålla på med mindre krediter. En del kommuner har löst
detta så att kommunen agerar bank för föreningarna genom att de får förskott till
projekten av kommunen. Detta är dock ingen bra lösning då det är tvivelaktigt om det
är i enlighet med kommunallagen. Det är inte hållbart i längden med ett system som
bygger på att tjänstemän eller politiker i kommunen ska tumma på regelverket för att
föreningarna ska kunna bedriva utvecklingsprojekt.
Föreningar som söker EU-stöd gör det inom ramen för Landsbygdsprogrammet ”Lokalt
led utveckling 2014-2020”. Programmet utgår från Leadermetoden vilken bygger på
samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och
förutsättningar. Alla som har en idé kan vända sig till det lokala leaderkontoret inom
varje leaderområde. På kontoret kan man få hjälp att vidareutveckla idén och där kan
man även söka ekonomiskt stöd.
Leaderkontoret meddelar även att inför programperioden 2014-2020 kommer en mer
omfattande service att erbjudas till de projekt som söker stöd. Förskott på 50 %
kommer att kunna betalas ut när projektet är beviljat. Redovisning för projekten skall
även kunna ske löpande varannan månad. Detta för att undvika de likviditetsproblem
som fanns vid tidigare period. Regionalfonden och socialfonden kan också innebära
viss eftersläpning i utbetalning. Men detta kan i de flesta fall lösas med att löpande
lämna in rekvisitioner och på så vis få utbetalningar månadsvis.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utifrån detta finns således möjligheten att trygga finansieringen för EU-projektmedel.
Vi ser inte att kommunen bör vidta några andra åtgärder då detta bör kunna hanteras
utifrån Leaders principer.
Kommunstyrelsens föreslår i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2015-01-26.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige förklarar med lämnad redovisning motionen vara besvarad.

Yrkanden
Gösta Frost (S) yrkar med instämmande av Lennart Sohlberg (S) att motionen ska
bifallas.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Gösta Frosts yrkande, varvid det först
nämnda förklaras bifallet.

Votering
Votering begärs och följande voteringsproposition föredras och godkänns: Den som vill
att motionen ska anses besvarad svarar ja, den som vill bifalla motionen svarar nej.
Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att besvara motionen.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 27 ja-röster och 14 nej-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll.

Reservation
Lennart Sohlberg (S), Karolina Treson (S), Per Göransson (S), Maria Mattsson (S), Eva
Johansson, (S), Gunnar Nilsson (S), Bigitta Sohlberg (S), Bernt Persson (S), AnnaRiekje Niburg (S), Gösta Frost (S), Karin Lübeck (S) och Lizzy Gullo (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Gösta Frosts yrkande.

Sändlista
Gösta Frost

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 (L)
Peter Helander (C)

Justerandes signatur

Ersättande ledamot

Ja

Karolina Treson
Maria Mattsson

Lizzy Gullo

Billy Ferm
Johan Hed

Christer Juhlin

Christer Johansson
Åsa Berg
Göran Aronsson

Utdragsbestyrkande

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
X
X
X
X
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§ 30

MK KS 2015/00220-2

Besvarande av motion om kolonilotter i Mora
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
I en inlämnad motion föreslås att Mora kommun ser över möjligheten att anlägga
kolonilotter i anslutning till bostadsområden eller busslinjer.
Mora kommun har ingen verksamhet för sådana åtaganden och det är ingen kommunal
angelägenhet att driva en sådan anläggning. Möjlighet för förening/organisation att
teckna markavtal kan vara möjligt om marklov medges, det finns i dagsläget inte någon
detaljplan som möjliggör detta.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Motion från David Örnberg m.fl. daterad 2014-11-09.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
David Örnberg (V) yrkar med instämmande av Lennart Sohlberg (S) och Gösta Frost
(S) att motionen ska bifallas.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först
nämnda förklaras bifallet.

Votering
Votering begärs och följande voteringsproposition föredras och godkänns: Den som vill
att motionen ska avslås svarar ja, den som vill bifalla motionen svarar nej. Vinner ja
har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 ja-röster och 16 nej-röster enligt bilagda
omröstningsprotokoll.

Reservation
David Örnberg (V), Christer Johansson (V) och Lizzy Gullo (S) reserverar sig mot
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16(39)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-03-14
Dokument nr: MK KS 2015/00001-20

Sändlista
Susanne Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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5
6
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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

Ersättande ledamot

Ja

Karolina Treson
Maria Mattsson

Lizzy Gullo

Billy Ferm
Johan Hed

Christer Juhlin

Christer Johansson
Åsa Berg
Göran Aronsson

Utdragsbestyrkande
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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
X
X
XX
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§ 31

MK KS 2015/00221-2

Besvarande av medborgarförslag om sänkt hastighet utanför
brandstationen
Beslut
1.

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med lämnad
sammanfattning.
2. Mora Kommun vidarebefordrar medborgarförslaget till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag angående förslag till hastighetsåtgärder på E45 i korsningen
Oxbergsleden/Brandstationen.
Den aktuella platsen är inte Mora Kommun väghållare på vilket medför att åtgärder
inte kan beslutas av Mora Kommun. Väghållare är Trafikverket och medborgarförslaget
vidarebefordras till Trafikverket.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2014-08-28.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med lämnad
sammanfattning.
2. Mora Kommun vidarebefordrar medborgarförslaget till Trafikverket.

Sändlista
Trafikverket, förslagsställaren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

MK KS 2015/00224-2

Besvarande av motion om regelverk för investeringslån till
föreningar
Beslut
1. Tekniska nämndens uppdras att genomföra en utvärdering av reglemente för
föreningsbidrag som inkluderar en utvärdering av så kallat investeringslån till
föreningar.
2. Motionen anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
In en inlämnad motion föreslås att ett regelverk kring investeringslån till föreningar i
Mora ska upprättas och marknadsföras till föreningarna.
Bakgrunden är att tekniska nämnden ingått ett avtal med Mora IK för inköp och
hantering av ett ” Mobilt sport- och evenemangsgolv” till ishallen. I avtalet framgår
även att Mora IK kommer överta äganderätten till sportgolvet när Mora kommun
erhållit full ersättning för sin initiala investering. Under perioden då Mora kommun
äger golvet ska Mora IK till kommunen ersätta de faktiska kostnaderna som
kommunen har för sitt ägande. Under genomgång av detta ärende framkom att
liknande ”investeringslån” ska vara en möjlighet för alla föreningar i kommunen.
Idag finns en möjlighet för föreningar som själva äger sin lokal att göra investeringar
med hjälp av bidrag från kommunen. Enligt Mora kommuns reglemente för
föreningsbidrag (KF 2013-11-11 §97) framgår i 37 § att ett investeringsbidrag lämnas till
föreningar som själva äger sin lokal/anläggning. Bidraget lämnas för nybyggnation,
ombyggnation och dylikt, dock ej inventarier.
Utifrån nuvarande reglemente för föreningsbidrag framgår inte att föreningar kan
ansöka om att kommunen gör investeringar i egna fastigheter eller inventarier som
föreningen sedan har möjlighet att hyra och sedan överta äganderätten. Nuvarande
reglemente tillåter heller inte att ge investeringsbidrag för inventarier i föreningars
egna lokaler/anläggningar.
Tekniska nämnden har i uppdrag att under 2016 genomföra en utvärdering av
reglemente för föreningsbidrag. Kommunledningskontoret föreslår att utvärderingen
även inkluderar aktuell frågeställning.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Åsa Berg, daterad 2014-04-23.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Tekniska nämndens uppdras att genomföra en utvärdering av reglemente för
föreningsbidrag som inkluderar en utvärdering av så kallat investeringslån till
föreningar.
2. Motionen anses vara besvarad.

Sändlista
Åsa Berg, tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

MK KS 2015/00225-2

Besvarande medborgarförslag om gemensam ambulans- och
räddningsstation
Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslaget och med lämnad sammanfattning
anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget förklarar att både ambulansen och räddningstjänsten har ett stort
behov av nya lokaler och att en sammanslagning av lokaler ger stora vinster i
samnyttjande samt samverkan.
Mora kommun har beslutat om en nybyggnation av enbart brandstation då tidigare
diskussioner med Landstinget om en samverkan av lokaler har varit negativa.
En ny detaljplan för den nya brandstationen samt trafiklösning är under arbete.
Det pågår dock nya diskussioner om en samverkan och Mora kommun är positiva om
det går att få till en sådan lösning.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2014-04-02.
Yttrande Mora Brandkår.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslaget och med lämnad sammanfattning
anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

MK KS 2015/00472-2

Besvarande av motion om solkarta
Beslut
1.

Miljönämnden uppdras att undersöka förutsättningar att på kommunens
webbplats ta fram eller länka till lämpligt hjälpmedel för att bedöma
solinstrålning på fastigheter i kommunen.
2. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att Mora kommun genomför en upphandling så att en solkarta
över Mora kommun blir verklighet.
En solkarta är ett verktyg för att bedöma solenergi på befintliga byggnader. Kartan är
ett GIS-system som ger den årliga solinstrålningen på byggnadsytor (tak och/eller
fasader ). Solkartan blir därmed ett hjälpmedel för fastighetsägare för att bedöma
potentialen av en installation av solceller och solfångare.
I november 2015 hade 12 kommuner denna interaktiva karta på sina webbplatser.
(Källa: www.svensksolenergi.se)
Det finns även andra program t ex Solcellsguiden (Vattenfall) med något enklare
funktion och troligtvis till lägre kostnad som skulle kunna vara lämpliga att länka till
från vår webbplats.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2015-09-02.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Miljönämnden uppdras att undersöka förutsättningar att på kommunens
webbplats ta fram eller länka till lämpligt hjälpmedel för att bedöma
solinstrålning på fastigheter i kommunen.
2. Motionen anses besvarad.

Yrkanden
David Örnberg (V) yrkar med instämmande av Lennart Sohlberg (S) och Fredrik Blom
(MP) att motionen ska bifallas.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först
nämnda förklaras bifallet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
David Örnberg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

MK KS 2015/00473-2

Besvarande av motion om policy inom social ekonomi
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningskontorets
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslås att kommunen antar en policy för att underlätta för startande av
producent- och tjänstekooperativ med ett socialt, integrations och miljömässigt
engagemang:
-

att kommunal upphandling ska ha som mål att 5 % ska vara sociala företag
att kommunen upprättar en social investeringsfond för sociala företag samt
skjuter till startmedel
att kommunen ställer upp med t ex lokaler, mark, handledare med mera i ett
initialt skede
att en utbildningsfond upprättas för att gynna utbildning inom socialt
företagande

Mora kommun arbetar sedan ett flertal år tillsammans med organisationen
Coompanion i syfte att stimulera socialt företagande. I kommunens organisation finns
en handledare med uppgift att vägleda sociala företag.
Kommunen avsätter medel till handledarens arbete vilket kan anses vara ett alternativ
till den sociala investeringsfond som motionären hemställer om.
Utbildning inom socialt företagande sker via Coompanion varför någon särskild
utbildningsfond inte bedöms vara nödvändig.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2015-09-02.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningskontorets
yttrande.

Yrkanden
David Örnberg (V) yrkar att motionens första att-sats ska bifallas och att resterande
att-satser ska anses besvarade.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först
nämnda förklaras bifallet.

Reservation
David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
David Örnberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

MK KS 2015/00497-4

Revidering av avtal och reglemente för gemensamma
gymnasienämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande
handlingar, daterade 2015-09-14, med följande tillägg och förändringar i
avtalet:
 Punkt 1 (Bakgrund och syfte) orden ”med oförändrade medel” stryks.
 En ny punkt 4.3 tillförs med följande text: Verksamhetsråd – Ett
verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de
samverkande kommunerna. Rådet ska i respektive kommun aktivt stödja
den gemensamma nämndens arbete med att upprätthålla partsavsikten.
Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till
nämndens sammanträden.
 Punkt 6.5 (Överläggning med kommunstyrelsernas presidier) tillförs
följande text: Vid dessa träffar ska verksamhetsplaneringsfrågor samt
lokalisering av nämndens program, SFI och vuxenutbildning förankras.
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 gymnasienämndens protokoll, 2015-11-12, § 57.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande
handlingar, daterade 2015-09-14, med följande tillägg och förändringar i
avtalet:
 Punkt 1 (Bakgrund och syfte) orden ”med oförändrade medel” stryks.
 En ny punkt 4.3 tillförs med följande text: Verksamhetsråd – Ett
verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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samverkande kommunerna. Rådet ska i respektive kommun aktivt stödja
den gemensamma nämndens arbete med att upprätthålla partsavsikten.
Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till
nämndens sammanträden.
 Punkt 6.5 (Överläggning med kommunstyrelsernas presidier) tillförs
följande text: Vid dessa träffar ska verksamhetsplaneringsfrågor samt
lokalisering av nämndens program, SFI och vuxenutbildning förankras.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar
samma beslut.

Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
Orsa kommun, Älvdalens kommun, Gemensamma gymnasienämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

MK KS 2015/00599-3

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre
Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands
och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av
överförmyndarverksamhet, enligt förslag 2016-01-07.

Sammanfattning av ärendet
Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommun samverkar sedan
2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad
överförmyndarverksamhet. En översyn av gällande samverkansavtal har genomförts
och förslag till nytt avtal har samverkats med samtliga samverkanskommuner.
Ett antal mindre förändringar föreslås för att förtydliga och förenkla texten i avtalet.
Den stora förändringen som föreslås är ”5.2 Kostnadsfördelning” vilket innebär att
kostnadsfördelningen istället för att baseras på invånarantal baseras på kommunernas
faktiska antal ärenden.
Föreslagna förändringar tydliggörs i ”FÖRSLAG 2016-01-07”. Överstruken text föreslås
tas bort och kursiv text föreslås läggas till.
Nytt avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga
samverkande kommuner.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal 2016-01-07.
Gällande samarbetsavtal.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands
och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av
överförmyndarverksamhet, enligt förslag 2016-01-07.

Sändlista
Orsa kommun, Rättviks kommun, Leksands kommun, Vansbro kommun, Älvdalens
kommun, Annelie Björkman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

MK KS 2015/00671-6

Upphävande av fullmäktiges beslut 2015-11-30 angående
nya Visit Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut § 130/2015 att godkänna delägande och
engagemang i bildandet av en gemensam organisation för Dalarnas besöksnäring
benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att processen att överföra turistbyrå- och
destinationsutvecklingsfunktionerna avbryts och inte kommer att verkställas.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att motsvarande beslut som kommunfullmäktige fattade den 30
november 2015 har överklagats i Orsa kommunfullmäktige har styrelsen för Visit
Dalarna utrett frågan hur processen med att skapa en gemensam organisation för
besöksnäringen i Dalarna bäst kan fortskrida.
Inga avtal har ingåtts varvid det inte anses innebära någon risk att det i och med
upphävandet av beslutet ställs skadeståndskrav mot kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Skrivelse Information om Nya Visit Dalarna från styrelsen i Visit Dalarna AB, daterad
2016-01-21.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut § 130/2015 att godkänna delägande och
engagemang i bildandet av en gemensam organisation för Dalarnas besöksnäring
benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att processen att överföra turistbyrå- och
destinationsutvecklingsfunktionerna avbryts och inte kommer att verkställas.

Sändlista
Region Dalarna, Siljan Turism AB, Visit Dalarna AB

Justerandes signatur
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§ 39

MK KS 2016/00008-2

Partistöd 2016
Beslut
1.

Partistöd 2016 betalas ut till i kommunfullmäktige representerade partier enligt
till ärendet hörande handling daterad 2016-01-07.
2. Partistödet betalas ut i två omgångar (mars och september).
3. Tredje förslagspunkten återremitteras för ytterligare beredning inkluderat
förtydliganden.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 2 kap 12 § ska kommunfullmäktige minst en gång per år fatta
beslut om att betala ut partistöd. Kommunfullmäktige har tidigare (2014-06-23, § 85)
beslutat om regler för kommunalt partistöd.
1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till partistöd och fördelningen
framgår av till ärendet hörande handling, daterad 2016-01-07.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Beräkning av partistöd per parti, daterad 2016-01-07.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Partistöd 2016 betalas ut till i kommunfullmäktige representerade partier enligt
till ärendet hörande handling daterad 2016-01-07.
2. Partistödet betalas ut i två omgångar (mars och september).
3. Parti som inte lämnar redovisning för år 2015 utvisande att stödet har använts
till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin kommer inte att
erhålla någon utbetalning i september.

Yrkanden
Malin Höglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
David Örnberg (V) yrkar att punkt 3 ska återremitteras för ytterligare beredning
inkluderat förtydliganden.
Gösta Frost (S) yrkar bifall till punkt 1 och 2 och att punkt tre ska återremitteras för
ytterligare beredning inkluderat förtydliganden.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendets
punkt 3 ska avgöras idag eller återremitteras, varvid det först nämnda förklaras bifallet

Justerandes signatur
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Votering
Votering begärs och följande voteringsproposition föredras och godkänns: Den som vill
att ärendets punkt 3 ska avgöras idag svarar ja, den som vill att ärendets punkt 3 ska
återremitteras svarar nej. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet
idag.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 24 ja-röster, 16 nej-röster och 1 avstår enligt
bilagda omröstningsprotokoll.
Eftersom det räcker med att en tredjedel av ledamöterna röstar för återremiss så har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendets punk 3 med den av David
Örnberg m.fl. föreslagna motiveringen.

Sändlista
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna,
Morapartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.

Justerandes signatur
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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

Ersättande ledamot

Ja

Karolina Treson
Maria Mattsson

Lizzy Gullo

Billy Ferm

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Avstår

X
X
X
X
X
X
X

Johan Hed

Christer Juhlin

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

Christer Johansson
Åsa Berg
Göran Aronsson

Utdragsbestyrkande

X
X
X
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§ 40

MK KS 2016/00076-2

Utökning av kommunal borgen till Moravatten AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Moravatten AB:s styrelse har beslutat att hos ägaren Mora kommun anhålla om ett
ökat kommunalt borgensåtagandet på 50 miljoner kronor. En utbyggnad i enlighet med
VA-planen medför stora investeringar för bolaget. Den planerade investeringsvolymen
2016 är drygt 37 miljoner kronor för bolagets VA-verksamhet. Kommande år innebär
ett fortsatt arbete med att bygga ut, upprätthålla och förbättra en god standard.
Likviditet beredskap behöver upprätthållas för att kunna möta upp under projektens
genomförande. Lån kommer att tas upp varefter investeringarna kräver likviditet. Total
bör ett utökat borgensåtagande på 50 miljoner kronor ge förutsättningar för en god
planering av upplåning. För närvarande har Moravatten ett totalt borgensbeslut på 100
mkr och ansöker härmed om en total borgensram på 150 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Moravatten AB:s protokoll, daterat 2015-10-09.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sändlista
Moravatten AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

MK KS 2016/00110-2

Avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasienämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Lars Rydstedts (M) avsägelse från uppdraget i
gemensamma gymnasienämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson till ny ledamot i gemensamma
gymnasienämnden.

Sammanfattning av ärendet
Lars Rydstedt (M) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som
ledamot i gemensamma gymnasienämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2016-02-25

Förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Lars Rydstedts (M) avsägelse från uppdraget i
gemensamma gymnasienämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i gemensamma
gymnasienämnden.

Sändlista
Gemensamma gymnasienämnden, Lars Rydstedt, Göran Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

MK KS 2016/00038

Besvarande av interpellation från Bigitta Sohlberg (S) till
kommunalråd Malin Höglund (M) om folkhälsofrågor
I en interpellation till kommunalrådet har Bigitta Sohlberg ställt frågor om
folkhälsofrågorna i Mora kommun. Malin Höglund besvarar frågorna enligt följande:
Har folkhälsorådet haft någon verksamhet alls under innevarande
mandatperiod?
Folkhälsorådet har inte haft något möte 2015.
Vem/vilka hanterar och beviljas ansökningar till ”Hälsofröet”?
I december 2015 togs möjligheten bort från hemsidan att söka ”Hälsofröet”. Inga
ansökningar har kommit in under 2015. En förfrågan ha kommit under 2016, men
ingen ansökan.
Vad kommer du som kommunalråd och vald ledamot i folkhälsorådet att
göra för att främja och aktivera folkhälsoarbetet i kommunen samt
aktualisera kommunens folkhälsoprogram?
Min ambition är att koppla folkhälsofrågorna närmre kommunstyrelsen genom att
lägga ner folkhälsorådet och låta kommunstyrelsens presidium vara styrgrupp. Detta är
en utveckling av folkhälsofrågorna och en avveckling av folkhälsorådet.
Folkhälsoprogrammet gick ut 2012, under förra mandatperioden. Styrgruppen får nu ta
över frågan om aktualiseringen av folkhälsoprogrammet då detta inte gjordes under
förra mandatperioden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

MK KS 2016/00033

Besvarande av interpellation från Lennart Sohlberg (S) till
tekniska nämndens ordförande Åke Knutz (C) om
kommunens städverksamhet

I en interpellation till tekniska nämndens ordförande har Lennart Sohlberg ställt frågor
om folkhälsofrågorna i Mora kommun. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed
besvarar frågorna enligt följande:
Är kvalitetskriterierna i avtalet med entreprenören för låga eller för dåligt
definierade, trots kopplingen till ”svensk standard för städkvalitet”, eller
saknas tillräckliga sanktionsmöjligheter för att tvinga entreprenören att
uppfylla kvalitetskraven?
Svensk standard SS 62 78 01 för städkvalitet och ABFF 12 för övriga servicetjänster är
branschstandard i Sverige och det som numera även gäller i Mora. Kvalitetskraven är
betydligt högre idag än vid den tiden få Morastrand utförde den största delen av
kommunens lokalvård. Det saknas inte möjlighet att avkräva vite eller skadestånd mot
leverantören. Detta saknades dock i det gamla förvaltningsavtalet med Morastrand.
Om du som tekniska nämndens ordförande delar min bild av situationen,
vilka åtgärder kommer du att vidta för att skärpa kommunens
kvalitetskontroll och att tillgängliga sanktionsmöjligheter i
entreprenadavtalet används, för att snabbt återskapa verksamheternas
förtroende för städentreprenaden?
De kvalitetsbrister som uppmärksammats ska åtgärdas och jag vet att förvaltningen
redan arbetar aktivt för att entreprenörens leveranser ska hålla den kvalitet som är
avtalad. Förvaltningen har haft kvalitetsmätningar och kommer att fortsätta med det
under hela avtalstiden. Kunderna har intervjuats för att vi ska få en uppfattning om
problemets art. De anmärkningar som kommer fram måste åtgärdas och det finns ett
tydligt regelverk att arbeta efter. Entreprenören arbetar efter en plan för att åtgärda de
brister som framkommer. Jag är övertygad om att det finns förbättringar att göra och
att entreprenören kommer att leverera det vi har beställt. Eventuella diskussioner om
sanktioner mot leverantören överlåts helt till förvaltningen.
Vilka åtgärder avser du att vidta för att skärpa kvalitetskraven och/eller
sanktionsmöjligheterna i befintliga avtal och i kommande upphandlingar?
Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas eftersom det finns en plan för att åtgärda
brister i kvalitet och möjlighet till sanktioner om leverantören bryter avtalet.
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§ 44

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor
Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit.
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§ 45

Delgivningar
1.

Rapport av socialnämndens ej verkställda
beslut kvartal 4 2015

Dnr MK KS 2015/00213-5

2.

Protokoll, Kommunstyrelsen 2016-02-23

Dnr MK KS 2015/00002-23
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