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Gunnar Nilsson (S)
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Gösta Frost (S)
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Mats-Gunnar Eriksson (L)
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Rose-Mari Bogg (C)
Gunder Eriksson (C)
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Joakim Holback (C)
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Lars-Erik Lohman (SD)
Bror Markus (SD)
Karolina Treson (S)
Christer Juhlin (M), tjänstgörande ersättare
Lizzy Gullo (S), tjänstgörande ersättare
Göran Aronson (KD), tjänstgörande ersättare
Maria Frelin (MOP), tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (V), tjänstgörande ersättare
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Ajdoan Muliqi (S), ej tjänstgörande ersättare
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Katarina Jönsson, kommunsekreterare
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Utses att justera:

Mats-Gunnar Eriksson och Anna-Riekje Niburg.

Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten 2016-11-21 kl. 13:30.

Underskrifter:
______________________________________
Katarina Jönsson, sekreterare

Paragraf
142 - 159

______________________________________
Peter Helander, ordförande
______________________________________
Mats-Gunnar Eriksson, justerare
______________________________________
Anna-Riekje Niburg, justerare

____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Överklagningstid:

2016-11-22 – 2016-12-13

Anslaget sätts upp:

2016-11-22

Anslaget tas ner:

2016-11-14
2016-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten

____________________________
Underskrift

Justerandes signatur

____________________________
Utdragsbestyrkande

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Allmänhetens frågestund
Inga frågor är inlämnade.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143

MK KS 2016/00689-1

Mottagande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om upprättande av mindre lekplats i
Sanda, Mora Noret samt överlåter besvarandet av detsamma till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har det inkommit medborgarförslag som kommunfullmäktige
ska ta emot. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan besvarandet överlåtas till
kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2016-11-02, dnr MK KS 2016/00689-1.

Sändlista
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerar om:
Betydelsen av medborgarinflytande i Mora och att ha ett öra mot marken, valet i USA.
Befolkningen ökar i Mora.
Norra Dalarna har topplacering, utrikes födda till jobb under 2016:
- Av alla inrikes födda personer i länet som var arbetslösa vid förra månadsskiftet
eller nyinskrivna under oktober, fick 9,6 procent ett arbete i oktober (genomsnitt
i hela landet 8,6 procent). Bland utrikes födda var andelen 3,4 procent i Dalarna
(genomsnitt i hela landet 4,5 procent). Under perioden januari - oktober har tio
av länets kommuner en högre omsättning till arbete bland utrikes födda än
genomsnittet i landet. Kommunerna Malung-Sälen och Orsa har topplaceringar
med 70 respektive 61 procents omsättning (genomsnitt i hela landet 32 procent).
Även Vansbro, Leksand och Mora har mycket hög omsättning.
Bilden av Mora i generationsväxlingen:
- Kompetensförsörjning/generationsväxling/här finns jobb
- Gott samarbete med Arbetsförmedlingen.
Bostadsbristen är stor i Mora:
- Bra samarbete med Morastrand.
Aktuella infrastrukturärenden:
- Stadsnätet
- Genomfart Mora
- Flyget
- Kollektivtrafiken.
Samverkan mot vandalisering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145

MK KS 2016/00094-9

Reviderad kommunplan 2017
Beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kommunfullmäktige fastställer årets resultat till 12,3 miljoner kronor år 2017,
12,2 miljoner kronor år 2018 och 12,0 miljoner kronor 2019.
Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt år 2017 med 3 miljoner kronor. Medel tas
ur strukturåtgärder.
För- och grundskolenämndens ram ökas tillfälligt år 2017 med 4,0 miljoner
kronor. Medel tas ur strukturåtgärder.
Investering för projektet Nytt särskilt boende Noret Norra ökas med 11,4
miljoner kronor till 62,4 miljoner kronor.
Investering för projektet Nytt LSS-boende Morkarlby ökas med 1,5 miljoner
kronor till 14,9 miljoner kronor.
Investering för projektet Utbyggnad Mora flygplats ökas med 4,7 miljoner
kronor till 37,9 miljoner kronor.
Investeringsram på 130 miljoner kronor för 2017, 70 miljoner kronor för 2018
och 70 miljoner kronor för 2019 fastställs.
2017 års taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet antas.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av mål i Kommunplan
2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2017 vid sammanträde 20 juni
2016. Den reviderade kommunplanens driftbudget och därmed kommunens
budgeterade resultat bygger på en ny skatteprognos 2016-10-05 och en ny
befolkningsprognos.
Mora kommun budgeterar ett positivt resultat på 12,2 miljoner kronor för 2017.
Resultatet uppgår till 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För
planeringsåren 2018 och 2019 budgeteras ett resultat om 12,2 miljoner kronor 2018 och
12,0 miljoner kronor 2019 vilket innebär att det finansiella målet är 1,0 % respektive år.
Den reviderade kommunplanen för år 2017 innehåller följande förändringar av de
ekonomiska ramarna:
- För- och grundskolenämndens ram ökas tillfälligt år 2017 med 3,5 miljoner
kronor som en förstärkning för ökade behov inom förskolan i avvaktan på
lokalutredning samt 0,5 miljoner kronor 2017 för ökad hyra för Familjens Hus.
En del av dessa medel kommer att omfördelas till socialnämnden när
fördelningen av hyrorna är klara. Medel tas ur strukturåtgärder.
- Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt år 2017 med 2 miljoner kronor för
finansiering av kollektivtrafiken och 1 miljoner kronor för projektet Gemensam
ingång. Medel tas ur strukturåtgärder. Utredning av fortsatt finansiering
kommer att göras under 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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En fortsatt analys kommer att göras för att följa upp de besparingsuppdrag och
effektiviseringsåtgärder som nämnderna och styrelsen har ålagts under 2016 samt analys
av vad som gjorts och kommer att göras i de nämnder som blivit tilldelade medel ur
strukturåtgärder för att få en ekonomi i balans.
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet revideras årligen. Revideringen är till
vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för 2017, på
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Detta gäller förbehållsbeloppen. Nya
taxor och avgifter som antas gäller från och med 2017-01-01.
Tekniska nämnden får löpande information om den verksamhet och de investeringsprojekt som nämnden ansvarar för. Enligt riktlinjer för investeringar ska det vid
avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter med mera
rapporteras till berörd nämnd och till kommunstyrelsen. Bedöms projektet bli mer än 10
procent dyrare ska vidarerapportering ske till kommunfullmäktige. Tekniska nämnden
har inkommit med en skrivelse där 3 projekt bedöms bli dyrare än 10 procent; särskilt
boende, LSS-boende samt utbyggnad Mora flygplats.
En översyn av mål och mått har påbörjats under 2016 och kommer att fortsätta under
2017. I den reviderade kommunplanen 2017 föreslås följande ändringar:
Livslångt lärande:
Nytt strategiskt mål: Mora ska ha en stark gymnasieskola som utvecklas utifrån
elevernas önskemål och regionens behov av kompetensförsörjning. Ersätter strategiskt
mål: Mora ska ha en stark gymnasieskola utifrån ett samlat behov.
Nytt nämndmål: Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential. Ersätter nämndmål:
Ökad andel elever skall uppnå målen i de studieförberedande och yrkesförberedande
programmen/verka för kvalitetsförbättringar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad kommunplan 2017.
Förslag till taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet.
Rapport om avvikelser och prognoser från tekniska nämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige fastställer årets resultat till 12,3 miljoner kronor år 2017,
12,2 miljoner kronor år 2018 och 12,0 miljoner kronor 2019.
2. Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt år 2017 med 3 miljoner kronor. Medel tas
ur strukturåtgärder.
3. För- och grundskolenämndens ram ökas tillfälligt år 2017 med 4,0 miljoner
kronor. Medel tas ur strukturåtgärder.
4. Investering för projektet Nytt särskilt boende Noret Norra ökas med 11,4
miljoner kronor till 62,4 miljoner kronor.
5. Investering för projektet Nytt LSS-boende Morkarlby ökas med 1,5 miljoner
kronor till 14,9 miljoner kronor.
6. Investering för projektet Utbyggnad Mora flygplats ökas med 4,7 miljoner kronor
till 37,9 miljoner kronor.
7. Investeringsram på 130 miljoner kronor för 2017, 70 miljoner kronor för 2018
och 70 miljoner kronor för 2019 fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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8. 2017 års taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet antas.
9. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av mål i Kommunplan
2017.

Yrkanden
Anna Hed (C), Malin Höglund (M), Rose-Mari Bogg (C), Ingvar Nilima (MOP), Göran
Aronsson (KD) och Mats-Gunnar Eriksson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Lennart Sohlberg (S), Gösta Frost (S) och Fredrik Blom (MP) yrkar bifall till
Socialdemokraternas förslag till kommunplan.
Gösta Frost (S) yrkar på följande två tillägg:
1. 2,5 miljoner kronor tillförs kommunstyrelsens ram 2017 för att, med extern
hjälp, genomföra en fullständig genomlysning av kommunens ekonomi,
kvalitets- och verksamhetsstyrning, förvaltningsstruktur, lokalbehov mm, för att
göra Mora kommun bättre rustad att hantera kommande demografiska och
ekonomiska utmaningar.
2. Kommunkoncernens gräns för upplåning i 2017 års kommunplan höjs från 55
000 till 65 000 kronor/invånare för att inte hämma Morastrand AB:s
byggplaner, genomförandet av den nyss antagna VA-planen och beslutade
föreslagna kommunala investeringar.

Deltar inte i beslutet
David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) deltar inte i beslutet.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Socialdemokraternas förslag till
kommunplan varvid det först nämnda förklaras bifallet.
Ordförande ställer proposition på Gösta Frost (S) tilläggsyrkande 1 och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Gösta Frost (S) tilläggsyrkande 2 och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet, varvid votering begärs.

Votering
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
-

den som vill avslå tilläggsyrkande 2 röstar JA och
den som vill bifalla tilläggsyrkande 2 röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning röstar 24 ledamöter JA, 13 NEJ och 2 avstår att rösta,
enligt bilagt omröstningsprotokoll. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige
avslår Gösta Frost (S) tilläggsyrkande 2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Lennart Sohlberg (S), Anna-Karin Rydstedt (S), Per Göransson (S), Maria Matsson (S),
Gunnar Nilsson (S), Bigitta Sohlberg (S), Bernt Persson (S), Anna-Riekje Niburg (S),
Gösta Frost (S), Karin Lübeck (S), Karolina Treson (S), Lizzy Gullo (S) och Fredrik Blom
(MP) reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
Samtliga nämnder (inkl. kommunplan 2017)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga: Omröstningsprotokoll, § 145
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-Karin Rydstedt(S)
Per Göransson (S)
Maria Matsson (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Karolina Treson (S)
Anna Hed (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Billy Ferm (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Johan Hed (C)
Joakim Holback (C)
Stefan Lund (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)
Jonatan Matsson (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

Lizzy Gullo (S)

Torbjörn Ulriksen (C)
Christer Juhlin (M)

Maria Frelin (MOP)

-

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

Avstå
r

-

X
X

Christer Johansson (V)
Göran Aronsson (KD)
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§ 146

MK KS 2015/00373-3

Besvarande av motion om genomlysning av kommunens
ekonomi, styrning och förvaltningsstruktur m.m.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om
direktiv till ledningsgruppen för det fortsatta arbetet med ekonomi, kvalitets- och
verksamhetsstyrning, effektiviseringsåtgärder m.m. i enlighet med motionärens
intentioner.
2. Motionen förklaras vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslås:
* att Mora kommun med extern hjälp genomför en fullständig genomlysning av
ekonomi, kvalitets- och verksamhetsstyrning, förvaltningsstruktur, lokalbehov m.m.
* att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa direktiv för denna genomlysning,
* att kommunens förvaltningschefsgrupp utgör styrgrupp och kommunstyrelsens AU
utgör politisk referensgrupp,
* att arbetet med förslag till åtgärder ska presenteras inför beredningen av
kommunplan 2017, samt
* att finansieringen sker med strukturmedel om ca 2,5 miljoner ur 2016 års budget.
Det ligger mycket i det påpekande som motionären gör, nämligen att det krävs ett fokus
på ekonomi, kvalitets- och verksamhetsstyrning, förvaltningsstruktur och lokalbehov
m.m. Detta i syfte att långsiktigt och ekonomiskt hållbart kunna möta de utmaningar
som kommunen står inför.
Sammantaget bedöms att motionären belyser viktiga frågor men bedömningen är att
arbetet bör kunna genomföras internt.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2015-06-22.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram och besluta om direktiv till
ledningsgruppen för det fortsatta arbetet med ekonomi, kvalitets- och
verksamhetsstyrning, effektiviseringsåtgärder m.m. i enlighet med motionärens
intentioner.
2. Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) yrkar med instämmande från Fredrik Blom (MP) bifall till
motionen.
David Örnberg (V) yrkar att motionens att-sats 1 och 5 avslås och att 2,3 och 4 bifalls.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation
Lennart Sohlberg (S), Anna-Karin Rydstedt (S), Per Göransson (S), Maria Matsson (S),
Gunnar Nilsson (S), Bigitta Sohlberg (S), Bernt Persson (S), Anna-Riekje Nibürg (S),
Gösta Frost (S), Karin Lübeck (S), Karolina Treson (S), Lizzy Gullo (S), Fredrik Blom
(MP), David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reservera sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 147

MK KS 2015/00627-2

Besvarande av motion om att stoppa investeringar i olja, kol
och fossilgas
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet föreslår i en motion att Mora kommun stoppar alla investeringar i oljebolag
samt att kommunen helt övergår till fossiloberoende och förnyelsebara
kapitalplaceringar.
Kommunen har i dagsläget kapitalplaceringar på cirka 150 miljoner kronor med syftet
att skapa en buffert för stigande pensionsutbetalningar. I placeringspolicyn framgår att
kommunen ska ta hänsyn och visa ansvarsfullhet i sina placeringar, där även en
placerings finansiella risk, kostnad och förväntade avkastning ska vägas in. Portföljen
ska även hålla en relativt låg risk vilket innebär att i ett normalläge placeras 70 % i
räntebärande tillgångar. Resterande del som utgörs av aktierelaterade placeringar består
främst av värdepappersfonder utifrån ett globalt världsindex.
Kommunen har i kapitalförvaltningen alltid fokuserat på att investera i etiska fonder i
möjligaste mån. Men det har dock varit svårt att hitta alternativ som är helt fossilfria.
Under senaste året har det från medialt håll uppmärksammats att kommuner inte
investerar fossilfritt, vilket har satt press på fondbolagen att börja ta fram produkter som
är helt fossilfria. Mora kommun har därmed påbörjat försäljning av de fonder som
innehåller fossila bränslen och kommer även fortsätta denna utfasning, dels i takt med
att nya fossilfria alternativ finns men även med hänsyn till resultatpåverkan. Mora
kommun har för avsikt att inte ha några fonder som innehåller fossila bränslen senast i
slutet av år 2019.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2015-11-22.

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

Yrkanden
Fredrik Blom (MP), Lennart Sohlberg (S) och David Örnberg (V) yrkar bifall till
motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och bifallsyrkandet. Det först nämnda förklaras
bifallet varvid votering begärs.

Votering
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
- de som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och
- de som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Vid verkställd öppen omröstning röstar 24 JA och 15 NEJ, enligt bilagt
omröstningsprotokoll. Ordförande förklarar därmed att motionen är besvarad.

Reservation
Fredrik Blom (MP), David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig mot
beslutet.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga: Omröstningsprotokoll, § 147
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)
Maria Matsson (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Karolina Treson (S)
Anna Hed (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Billy Ferm (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Johan Hed (C)
Joakim Holback (C)
Stefan Lund (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)
Jonatan Matsson (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

Lizzy Gullo (S)

Torbjörn Ulriksen (C)
Christer Juhlin (M)

Maria Frelin (MOP)

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Christer Johansson (V)
Göran Aronsson (KD)

Utdragsbestyrkande

X
X
X
24

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstå
r

X
X
X
-

-
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§ 148

MK KS 2016/00595-2

Markförvärv av fastigheten Mora Kråkberg 120:1
Beslut
1. Mora kommun förvärvar fastigheten Mora Kråkberg 120:1 för 4 550 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att verkställa beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Mora kommun har tidigare genomfört strategiska markförvärv i anslutning till
fastigheten Mora Kråkberg 120:1. Detta för att möjliggöra exploatering av framtida
bostadsområde. Ett inköp av fastigheten Mora Kråkberg 120:1 innebär att de
arronderingsmässiga förutsättningarna i området avsevärt förbättras, vilket underlättar
såväl planläggning som utbyggnad.
Fastigheten består av två skiften varav ett är beläget centralt i tänkt exploateringsområde och ett är beläget vid sjön Överläden ca en mil väster om Läde.
Priset för hela fastigheten är 4 550 000 kronor vilket motsvarar kvadratmeterpriset för
tidigare förvärv från Kråkberg Sjöpark AB i det planerade exploateringsområdet.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet och föreslår att Mora kommun förvärvar
fastigheten.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndes beslut 2016-09-15 § 44.
Fastighetsbeskrivning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Mora kommun förvärvar fastigheten Mora Kråkberg 120:1 för 4 550 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att verkställa beslutet.

Yrkanden
Lars Ambrosiusson (C), Lennart Sohlberg (S), David Örnberg (V) och Ingvar Nilima
(MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149

MK KS 2016/00596-2

Markförvärv av fastigheten Mora Stutt 213:8
Beslut
1. Mora kommun förvärvar fastigheten Mora Stutt 213:8 för 1 250 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att verkställa beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nodava AB har under en tid provborrat för vattentäkt på fastigheten Mora Stutt 213:8.
Utfallet av provborrningen är enligt uppgift från Nodava AB mycket gynnsamt.
Fastigheten är till salu och Nodava AB har uttryckt ett önskemål om att Mora kommun
säkrar vattenreservoaren genom att förvärva fastigheten. Detta då Nodava AB inte är
bemannade för att förvalta skogsegendom, vilket Mora kommun är.
Fastigheten är en skogsfastighet vid Vanån och utgörs av ett skifte vid väg, strax norr om
Venjan. Den består av totalt 44,7 hektar varav 38,2 hektar produktiv skogsmark med
3 100 kubikmeter så kallat i virkesförråd med hög andel avverkningsbar skog.
Tekniska nämnden har handlagt ärendet och föreslår att Mora kommun förvärvar
fastigheten Mora Stutt 213:8 för 1 250 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-09-15 § 45.
Fastighetsbeskrivning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Mora kommun förvärvar fastigheten Mora Stutt 213:8 för 1 250 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att verkställa beslutet.

Yrkanden
Joakim Holback (C), Gösta Frost (S) och Fredrik Blom (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
Tekniska nämnden
Moravatten AB/ Nodava AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 150

MK KS 2016/00425-4

Organisation för ungdomsdemokratifrågor
Beslut
1.

Kommunfullmäktige överför från och med 2017-01-01 ansvaret för
ungdomsfrågor från kulturnämnden till kommunstyrelsen.
2. Budget för ungdomsarbetet (ansvar 3012) överförs till kommunstyrelsen med
undantag av 108 000 kronor som avser kostnader för lokalhyra.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån utvärdering av det ungdomspolitiska
programmet och den regionala avsiktsförklaringen definiera syftet med
ungdomsdemokratifrågorna och den fortsatta inriktningen med arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Mora kommun har på ett framgångsrikt sätt bedrivit ungdomsdemokratifrågor. Ett
tydligt resultat av framgångarna var att kommunen år 2009, av Ungdomsstyrelsen,
utsågs till Årets Ungdomskommun.
Trots att arbetet inte kan anses ha varit lidande genom att tillhöra kulturnämnden
föreslås att verksamheten ska flyttas till kommunstyrelsen. Det huvudsakliga skälet är att
ungdomsdemokratiarbetet bedöms vara av strategisk karaktär som spänner över hela det
kommunala fältet. Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ett över-gripande ansvar
för demokratifrågor och tanken är att frågorna genom att tillhöra kommunstyrelsens
verksamhetsområde ska få än mer tyngd och ge ungdoms-samordnaren större legitimitet
i kontakterna med kommunens nämnder.

Beslutsunderlag
Organisation för ungdomsdemokratifrågor.
Kulturnämndens remissvar.
Protokollsutdrag kulturnämnden, 2016-09-02, § 36.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige överför från och med 2017-01-01 ansvaret för
ungdomsfrågor från kulturnämnden till kommunstyrelsen.
2. Budget för ungdomsarbetet (ansvar 3012) överförs till kommunstyrelsen med
undantag av 108 000 kr som avser kostnader för lokalhyra.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån utvärdering av det ungdomspolitiska
programmet och den regionala avsiktsförklaringen definiera syftet med
ungdomsdemokratifrågorna och den fortsatta inriktningen med arbetet.

Yrkanden
Hans-Göran Åhgren (M) och Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Kulturnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151

MK KS 2016/00630-3

Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Tim Nordlunds (S) avsägelse från uppdrag som
ersättare i gymnasienämnden.
2. Till ny ersättare i gymnasienämnden väljs Lisa Nilsson (S).

Sammanfattning av ärendet
Tim Nordlund (S) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som
ersättare i gymnasienämnden.
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i gymnasienämnden för resterande del av
mandatperioden.
Tim Nordlund (S) har också avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
varför ordförande, hos Länsstyrelsen, har begärt ny sammanräkning för
Socialdemokraterna.

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2016-09-27.
Begäran om sammanräkning, daterad 2016-10-03.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Tim Nordlunds (S) avsägelse från uppdrag som
ersättare i gymnasienämnden.
2. Till ny ersättare i gymnasienämnden väljs NN.

Sändlista
Gymnasienämnden
Tim Nordlund
Lisa Nilsson
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152

MK KS 2016/00656-2

Avsägelse från uppdrag som ledamot i för- och
grundskolenämnden och som ersättare i socialnämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Åsa Bergs (MP) avsägelse från uppdrag som
ledamot i för- och grundskolenämnden och som ersättare i socialnämnden.
2. Uppdraget som ledamot i för- och grundskolenämnden lämnas vakant.
3. Uppdraget som ersättare i socialnämnden lämnas vakant.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Berg (MP) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen som ledamot
i för- och grundskolenämnden och som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och välja ny ledamot och ny ersättare
för resterande del av mandatperioden.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-10-10.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Åsa Bergs (MP) avsägelse från uppdrag som
ledamot i för- och grundskolenämnden och som ersättare i socialnämnden.
2. Till ny ledamot i för- och grundskolenämnden väljs NN.
3. Till ny ersättare i socialnämnden väljs NN.

Sändlista
För- och grundskolenämnden
Socialnämnden
Åsa Berg
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153

MK KS 2016/00675-2

Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Ulla Rombos (KD) avsägelse från uppdrag som
ledamot i socialnämnden.
2. Till ny ledamot i socialnämnden väljs Anders Berg (KD).

Sammanfattning av ärendet
Ulla Rombo (KD) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som
ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot för resterande del av mandatperioden.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-10-19.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Ulla Rombos (KD) avsägelse från uppdrag som
ledamot i socialnämnden.
2. Till ny ledamot i socialnämnden väljs NN.

Sändlista
Socialnämnden
Ulla Rombo
Anders Berg
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154

MK KS 2016/00684-2

Avsägelse från uppdrag som ledamot i gymnasienämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Sven Anderssons (MOP) avsägelse från uppdrag
som ledamot i gymnasienämnden.
2. Till ny ledamot i gymnasienämnden väljs Naima Trogen (MOP).

Sammanfattning av ärendet
Sven Andersson (MOP) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som
ledamot i gymnasienämnden.
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot för resterande del av mandatperioden.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-11-02

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Sven Anderssons (MOP) avsägelse från uppdrag
som ledamot i gymnasienämnden.
2. Till ny ledamot i gymnasienämnden väljs NN.

Sändlista
Gymnasienämnden
Sven Andersson
Naima Trogen
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155

MK KS 2016/00694-3

Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner Emil Tysk (C) avsägelse från uppdrag som
ersättare i gymnasienämnden och som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Uppdraget som ersättare i gymnasienämnden lämnas vakant.

Sammanfattning av ärendet
Emil Tysk (C) har i skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som ersättare i
gymnasienämnden.
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare för resterande del av mandatperioden.
Emil Tysk (C) har också avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige varför
ordförande, hos Länsstyrelsen, har begärt ny sammanräkning för Morapartiet.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2016-10-24.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner Emil Tysk (C) avsägelse från uppdrag som
ersättare i gymnasienämnden.
2. Till ny ersättare i gymnasienämnden väljs NN.

Sändlista
Gymnasienämnden
Emil Tysk
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor
Beslut
1.
2.
3.

4.
5.

Kommunfullmäktige tar emot motion från Bigitta Sohlberg (S) om att synliggöra
Mora resecentrum.
Kommunfullmäktige tar emot motion från Bigitta Sohlberg (S) om att låta
järnvägsbron synas i mörkret.
Kommunfullmäktige tar emot motion från Bigitta Sohlberg (S) och Per
Göransson (S) om habiliteringsersättning till funktionshindrade samt godkänner
revidering i motionens rubrik till Återinför habiliteringsersättning för
funktionshindrade i daglig verksamhet.
Kommunfullmäktige godkänner att interpellation från Lennart Sohlberg (S)
angående problem med fastighetsskötseln i Moras skolor får ställas.
Kommunfullmäktige godkänner att fråga från Lennart Sohlberg (S) om
spontanidrottsplats får ställas ställas.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har det inkommit tre motioner, en interpellation och en fråga
som fullmäktige har att ta emot.

Beslutsunderlag
Motion, dnr KS 2016/00707 -1
Motion, dnr KS 2016/00708-1.
Motion, dnr KS 2016/00701-1.
Interpellation, dnr KS 2016/00681-1.
Fråga, dnr KS 2016/00702-1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157

MK KS 2016/00681-1

Besvarande av interpellation från Lennart Sohlberg (S)
angående problem med fastighetsskötseln
Till kommunfullmäktige har det inkommit en interpellation från Lennart Sohlberg (S)
angående problem med fastighetsskötseln i Moras skolor. Interpellationen besvaras av
för- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg (C).
Fråga 1:
Svar:

Fråga 2:
Svar:

Fråga 3:
Svar:

Hur har den nuvarande majoriteten bedömt orsakerna till
arbetsmiljöproblemen på skolorna?
Orsakerna till arbetsmiljöproblemen är att städning inte har skett i tillräcklig
omfattning. Anledningarna till det är flera. Till en början hittade man inte
rätt städnivå och sedan har det uppenbarligen varit ett glapp någonstans när
det gäller kommunikationen.
Kortsiktigt har vissa åtgärder satts in i form av extrastädningar etc, men
vilket arbete pågår för att långsiktigt komma tillrätta med problemen?
Enligt chefen för tekniska förvaltningen ska en tätare och mer regelbunden
kontakt finnas mellan verksamheterna som hyr lokalerna, tekniska
förvaltningen och Sodexo. Dessutom anpassas beställarorganisationen
ytterligare så att kommunen kan utföra flera egna beställarkontroller.
Hur ser tidsplanen för detta arbete ut?
Detta sker omgående och under våren 2017 ska beställarorganisationen vara
anpassad och städnivåerna för alla skolor vara justerade.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158

MK KS 2016/00702-1

Besvarande av frågor Lennart Sohlberg (S) om
spontanidrottsplats
Till kommunfullmäktige har det inkommit frågor från Lennart Sohlberg (S) om
spontanidrottsplats. Frågan besvaras muntligt av tekniska nämndens ordförande Lars
Nises (C).
Fråga:

Hur stora blir driftskostnaderna per spontanidrottsplats?

Svar:

Driftkostnaderna för befintlig naturgräsplan är ca 10 000-15 000 kronor
per år och någon högre kostnader för den nya planen beräknas inte. 800
m² mindre att klippa

Fråga:
Svar:

Har tekniska nämnden avsatt medel för detta i sin nämndplan?
Det ingår i tekniska nämndens driftbudget för fritidsfrågor.

Fråga:

Hur har beslutet om den nu färdiga spontanidrottsplatsens lokalisering
beretts och fattats?

Svar:

När det gäller beredning av spontanidrottsplatsens lokalisering så
kontaktades stadsbyggnadskontorets kartavdelning för att ta fram
demografiska kartor över kommunen som visar var det bor flest barn i
åldern 5-15 år? Sedan genomfördes ett möte där representanter från
tekniska förvaltningen och IFK Mora diskuterade tänkbara kommunägda
ytor för ändamålet. Valet av plats (Mäxvägen) gjordes utifrån att det bor
många barn i närområdet i åldern 5-15 år, nära till låg/mellanstadieskola
och högstadieskola, nära till förskolor samt att det låg en gammal bollplan
på denna yta vilket gjorde byggnationskostnaderna lägre.

Fråga:

Hur kommer beslut om eventuella tillkommande spontanidrottsplatsers
lokalisering att beredas och fattas?
Det är ett beslut för tekniska nämnden.

Svar:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Delgivningar
1.

Besvarande av medborgarförslag – asfaltering av Dnr MK KS 2016/00149-4
gång- och cykelväg Vika-Lomsmyren

2.

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (S)

Dnr MK KS 2016/00549-3

3.

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (S)

Dnr MK KS 2016/00548-5

4.

Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige (S)

Dnr MK KS 2016/00630-6

5.

Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut
kvartal 3 2016

Dnr MK KS 2016/00184-3

6.

Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-10-25

Dnr MK KS 2015/00002-52

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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