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§ 24

MK KS 2018/00428-14

Löneöversyn 2019
Beslut
Kommunstyrelsen fördelar budgetutrymmet i löneöversyn 2019 enligt följande:
1. För- och grundskoleförvaltningen samt gymnasieförvaltningen tillförs ett
särskilt utrymme att fördela individuellt till tillsvidareanställda legitimerade
lärare.
Det särskilda utrymmet ska fördelas individuellt till tillsvidareanställda
legitimerade lärare inom:
- Lärare grundskola, årskurs 7-9 (AID 401011)
- Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen (AID 401012)
- Lärare gymnasieskola, yrkesämnen (AID 401013)
- Lärare gymnasieskola, praktiska/estetiska ämnen (AID 401014)
2. Med hänsyn tagen till särskild prioritering ska Mora kommuns budgetutrymme
för löneöversyn 2019 fördelas proportionellt mellan respektive förvaltning
utifrån antal tillsvidareanställda med månadslön per den 1 januari 2019.
3. Kommundirektören uppdras att med beslutet som underlag beräkna och
meddela respektive nämnd tillgängligt budgetutrymme för löneökning 2019.

Deltar ej
Rose-Mari Bogg (C) deltar inte i överläggning av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet och skall ha
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommun som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att svara för kommunens mål och inriktning avseende
personalpolitikens olika verksamhetsområden. Med hänsyn till beslut om förändrad
beredningsprocess tolkas i detta att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för
löneöversyn och generella satsningar och prioriteringar vid löneöversyn som beskrivs i
Mora kommuns lönepolicy.
Mora kommuns lönepolicy fastslår även att kommundirektörens ledningsgrupp
ansvarar för att ha helhetsansvar för kommunens lönebild och efter analys föreslå
prioriteringar inför löneöversyn. Kommunens lönebild ska vara sådan att vi kan
rekrytera och behålla den kompetens vi behöver för att utföra uppdraget mot
kommuninvånarna.
Som underlag till analys om särskilda prioriteringar i löneöversyn 2019 har
behovsbeskrivningar inhämtats från såväl förvaltningschefer som fackliga
organisationer. Förslaget underbyggs också av att ledningsgruppen utifrån ett
helhetsperspektiv i sin analys sammanvägt följande parametrar:
- Arbetsgivarens ansvar att uppfylla kollektivavtalens ambitioner (HÖK) och ansvar
för kommunens lönebildning.
- Arbetsgivarens ansvar för god ekonomisk hushållning i kommunen. Med
utgångspunkt i kommunens ekonomiska läge 2019 väger detta motiv tungt i
analysen.
- Kommunens kort-respektive långsiktiga kompetensbehov samt förmåga att finna
kompetens för att försörja kommunens olika verksamheter.
- Inlagor från fackliga organisationer överlämnade som yrkanden.
Justerandes signatur
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I den sammanvägda analysen framträder att Mora kommun i nuläget står inför en
kompetensförsörjningsutmaning inom framför allt skolan. Detta ställer ökade krav på
att arbetsgivaren kan attrahera och behålla utbildade lärare för att säkra kvaliteten i
verksamheten.
Lönestrukturen visar att lärare för elever i de äldre åldrarna behöver förstärkas.
Därför föreslås att i löneöversyn 2019 särskilt prioritera legitimerade lärare inom,
grundskolan årskurs 7-9 och lärare gymnasieskola i allmänna ämnen, yrkesämnen
samt praktiska/estetiska ämnen.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen fördelar budgetutrymmet i löneöversyn 2019 enligt följande:
1. För- och grundskoleförvaltningen samt gymnasieförvaltningen tillförs ett
särskilt utrymme att fördela individuellt till tillsvidareanställda legitimerade
lärare.
Det särskilda utrymmet ska fördelas individuellt till tillsvidareanställda
legitimerade lärare inom:
- Lärare grundskola, årskurs 7-9 (AID 401011)
- Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen (AID 401012)
- Lärare gymnasieskola, yrkesämnen (AID 401013)
- Lärare gymnasieskola, praktiska/estetiska ämnen (AID 401014)
2. Med hänsyn tagen till särskild prioritering ska Mora kommuns budgetutrymme
för löneöversyn 2019 fördelas proportionellt mellan respektive förvaltning
utifrån antal tillsvidareanställda med månadslön per den 1 januari 2019.
3. Kommundirektören uppdras att med beslutet som underlag beräkna och
meddela respektive nämnd tillgängligt budgetutrymme för löneökning 2019.

Sändlista
Inga-Lena Spansk, skolchef
Lena Rowa, tf gymnasiechef
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§ 25

MK KS 2018/00412-3

Revisonsgranskning av sjukfrånvaron - svar på
sammanfattande bedömning och kommentarer
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsgranskning av sjukfrånvaro
och skickar svaret till kommunrevisorerna.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Mora kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat om
kommunstyrelsen har en tillräcklig och tillfredsställande ledning, styrning och uppsikt
för att minska den totala sjukfrånvaron i kommunen. Granskningen har varit
avgränsad till kommunstyrelsen, för- och grundskolenämnden samt socialnämnden.
Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att
kommunstyrelsen inte har haft en tillräcklig och tillfredsställande ledning, styrning och
uppsikt för att minska sjukfrånvaron i kommunen.
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:
- Överväga att formulera en måttsatt målnivå för sjukfrånvarotalen i kommunen.
- Tillse att rutiner för sjukfrånvarostatistik utarbetas och kommuniceras i syfte att ge
förutsättningar för analys av förändringar i sjukfrånvarotalen.
- Se över möjligheten till ett digitalt stödsystem för hantering av personalärenden,
som exempelvis rehabiliteringsprocessen, i syfte att säkerställa en enhetlig och
säker hantering av dessa frågor.
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen på sammanfattande bedömning och
kommentarer senast 28 februari 2019.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning av sjufrånvaron.
Svar på revisionsgranskning av sjukfrånvaron. PM.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsgranskning av sjukfrånvaro
och skickar svaret till kommunrevisorerna.

Sändlista
Kommunrevisorerna
Inga-Lena Spansk, chef för för- och grundskoleförvaltningen
Marie Ehlin, chef för socialförvaltningen
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§ 26

MK KS 2018/00534-1

Policy för informationssäkerhet och dataskydd
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-02-16 § 9 informationssäkerhetspolicy.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till policy för informationssäkerhet och
datatskydd, daterad 2019-01-30.

Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) publicerade 2015 en rapport om
kommunernas brister i informationssäkerhet. Under 2018 fick MSB ett regeringsuppdrag att förbättra kommunernas informationssäkerhetsarbete.
Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information
förvanskas, förstörs eller kommer i orätta händer och för att information ska vara
tillgänglig och spårbar när den behövs. Information kan ses som en av verksamhetens
viktigaste tillgångar.
En gemensam policy för informationssäkerhet och dataskydd har tagits fram för att
tydliggöra respektive kommunfullmäktiges viljeinriktning och målsättning inom
området. Policyn ska styra arbetet och ska kompletteras med särskilda instruktioner,
rutiner och regler som ger verksamheterna förutsättningar och stöd i arbetet. Genom
att systematiskt arbeta med informationssäkerhet och tillämpa rätt skydd beroende på
information, kan kommunerna möta de behov och förväntningar som medborgare och
företag ställer.
Policyn har utformats enligt gällande internationella standarder inom informationssäkerhet (ISO27000-serien). För att etablera det systematiska arbetet i kommunerna
kommer MSB:s metodstöd användas.
Den övergripande målsättningen är att upprätthålla en väl avvägd, kostnadseffektiv
informationssäkerhet utifrån rättsliga krav, verksamhetsbehov och medborgares behov
och förväntningar. Att bibehålla medborgare och företagens tillit och förtroende är en
förutsättning för att lyckas med kommunernas digitaliseringsarbete.

Beslutsunderlag
Policy för informationssäkerhet och dataskydd, daterad 2019-01-30
Tidigare informationspolicy

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-02-16 § 9 informationssäkerhetspolicy.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till policy för informationssäkerhet och
dataskydd, daterad 2019-01-30.
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Sändlista
Orsa kommun
Älvdalens kommun
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§ 27

MK KS 2018/00515-2

Program för insyn och uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare, mandatperioden 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar program för insyn och uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare.
Enligt kommunallagens 10 kap. 8 § ska kommunen kontrollera och följa upp den
verksamhet som genom avtal lämnats över till privat utförare. Kommunen ska även
genom avtalet med en privat utförare säkerställa allmänhetens insyn i den verksamhet
som lämnas över enligt kommunallagens 10 kap. 9 §.
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.
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar och som tydligt
riktar sig till och rör medborgarna.

Beslutsunderlag
Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare,
mandatperioden 2019-2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar program för insyn och uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8(27)

PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
Dokument nr: MK KS 2015/00002-132

§ 28

MK KS 2019/00002-1

Införande av nyföretagarcentrum
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun går med i den ideella föreningen
som kommer att driva NyföretagarCentrum i norra Dalarna.
2. Finansieringen sker via stadstödet för näringslivsutveckling med 80 000 kr år 1
och 2 samt 100 000 kronor år 3 med en utvärdering för fortsatt deltagande
år 3.

Sammanfattning av ärendet
Mora kommun har fått en förfrågan att bilda NyföretagarCentrum (NFC) tillsammans
med Orsa och Älvdalens kommuner. NyföretagarCentrum Sverige ägs av stiftelsen
Svenska Jobs and Society. NFC har 90 lokalkontor runt om i Sverige med 200
kommuner som medlemmar. Varje kontor består en lokal ideell förening som bedriver
verksamhet genom rådgivning till blivande och nya företagare samt annan verksamhet
som främjar nyföretagande och företagsamhet. Verksamheten ser lite olika ut på de
olika lokalkontoren, men kärnverksamheten är rådgivning inför start och köp av
företag. Rådgivningen är i sin helhet kostnadsfri och finansieras av kommun och
näringsliv i lika delar. All den finansiering som dras in stannar i den lokala föreningen.
Ingen ersättning eller liknande betalas till NyföretagarCentrum Sverige Den centrala
organisationen stödjer det lokala NFC med utbildningar, hemsida, CRM-system,
erfarenhetsutbyten etc.
NFC:s verksamhet finansieras genom intäkter från samarbetspartners,
uppdragsverksamhet och medlemsavgifter. Hälften av finansieringen kommer från
näringslivet och hälften från kommunen. För Mora kommuns del innebär det en
finansiering på 4 kronor per innevånare år 1 och år 2 samt 5 kronor per innevånare år
3. Det motsvarar 81 000 kronor år 1 och 2 samt 100 000 kronor år 3. Finansieringen de
första åren tas från de så kallade Bucht-pengarna, ett statligt bidrag för att förbättra
näringslivsklimatet i de 39 kommuner som ingår i stödområde A.
Under år 3 utvärderas resultatet och efter det tas ett nytt beslut om Mora kommun ska
stödja NFC i fortsättningen.
I Dalarna finns sedan tidigare ett NFC i Avesta, Falun och Ludvika samt ett
gemensamt NFC för Borlänge, Gagnef och Säter.
Sedan början på 90-talet fram till och med 2015 har det funnits nyföretagarrådgivning
på Mora kommuns näringslivskontor genom olika projekt i samverkan med
kommunerna i norra Dalarna. Efter 2015 har det inte gått att finansiera
nyföretagarrådgivning med EU-medel och rådgivningen finns nu i kommunens
ordinarie verksamhet på utvecklingsenheten. Rådgivningen i norra Dalarna har under
åren hållit en hög standard tack vare de utbildningar och seminarier som arrangerats
via projekten. Nu finns inte längre de möjligheterna kvar. Med nyföretagarrådgivning
via NFC tar rådgivaren del av en riksomfattande organisations nätverk och
kvalitetssäkring vilket gör det lättare att upprätthålla en god kvalité på rådgivningen.

Beslutsunderlag
-

Justerandes signatur
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun går med i den ideella föreningen
som kommer att driva NyföretagarCentrum i norra Dalarna.
2. Finansieringen sker via stadstödet för näringslivsutveckling med 80 000 kr år 1
och 2 samt 100 000 kronor år 3 med en utvärdering för fortsatt deltagande
år 3.

Sändlista
-

Justerandes signatur
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§ 29

MK KS 2019/00012-1

Iordningställande av våning 3 på Mora brandstation
Beslut
1.

Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att inreda tredje våningen på
brandstationen enligt offert på 2,5 miljoner kronor.
2. Kostnaden ska inrymmas, i av kommunfullmäktige tidigare beslutad,
investeringsram för brandstationen på 85 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
I samband med projekteringen av Moras nya brandstation byggdes en tredje våning
som inte inretts, men som skulle kunna ge möjlighet till framtida expansion eftersom
framtiden för brandkåren var oviss. Under drygt två års tid har förutsättningarna för
ett kommunalförbund för räddningstjänsten utretts, och förbundet startade 1 januari
2019. Kommunalförbundet, Brandkåren Norra Dalarna, omfattar kommunerna
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Genom samverkan kommer bland annat
den operativ slagkraften att öka, ledningsförmågan förbättras samt den
olycksförebyggande myndighetsutövningen likriktas, kvalitetssäkras och rättssäkras.
Fördelen med denna samverkan för Mora kommun är bland annat att de ingående
medlemskommunerna får del av expertkompetens som tidigare inte funnits i de
enskilda kommunala räddningstjänstorganisationerna, dessutom har det tillkommit en
del gemensamma funktioner som ska öka kvaliteten på brandkåren totalt sett. Dessa
funktioner är utspridda på de olika brandstationerna i området, varav några placeras
på Mora brandstation. Mora kommun är även värdkommun vilket innebär att en del av
förbundsledningen placerats i Mora. Med anledning av detta har det tillkommit behov
av ett antal kontor på den tredje våningen. Målet är inledningsvis att de strategiska
funktionerna förbundsdirektör, stf förbundsdirektör samt chefen för den förebyggande
verksamheten ska placeras där – detta är en viktig markering för kommunerna och
medför samtidigt att Mora behåller rollen som regionstad även inom Brandkåren Norra
Dalarna.
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen tagit in en
offert på vad kostnaden blir för att inreda en tredje våning i den nya brandstationen.
Kostnaden för detta beräknas till 2,5 miljoner kronor.
Enligt de rapporter som projektledaren redovisat i styrgruppen för byggnationen så ser
projektekonomin bra ut främst på grund av de låga oförutsedda kostnaderna och att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beviljat en ansökan och
betalat ut ett bidrag på 4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Karta layoutförslag, daterad 2018-10-29
Anbud anpassning våning 3, daterad 2018-12-19
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att inreda tredje våningen på
brandstationen enligt offert på 2,5 miljoner kronor.
2. Kostnaden ska inrymmas, i av kommunfullmäktige tidigare beslutad,
investeringsram för brandstationen på 85 miljoner kronor.

Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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§ 30

MK KS 2018/00554-2

Långsiktigt (2019-2021) stöd till Ung Företagsamhet Dalarna
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beviljar stöd till Ung Företagsamhet Dalarna med 4 kronor
per år och invånare under åren 2019, 2020 och 2021.
2. Kostnaden belastar Utvecklingsenhetens medel för medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Ung företagsamhet är en ideell och politiskt obunden organisation med målet att skapa
förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för att på bästa sätt vara
rustade för vuxenlivet. De senaste åren har UF sett en positiv utveckling gällande elever
som driver UF-företag och Mora gymnasium intar i dagsläget en tredjeplats i länet med
ca 100 registrerade UF-företag. UF Dalarna har som målsättning att utgöra landets
bästa region för unga företagsamma till läsåret 2020/2021, 50% (idag 32%) av länets
gymnasieelever ska bedriva UF-företag och ta del av utbildningen. Kommunen stödjer
sedan tidigare verksamheten med 4 kronor per invånare. För att kunna planera och
bygga upp verksamheten på ett mer långsiktigt sätt ansöker nu UF Dalarna om ett
motsvarande bidrag om 4 kronor per invånare under tre år, 2019, 2020 och 2021.
Fördjupad samverkan och politisk viljeinriktning:
Kommunen har tagit initiativ till en fördjupad samverkan med UF-Dalarna. Under
våren kommer ett Dialogmöte hållas mellan UF Dalarna och kommunen. Syftet är att
ta fram en handlingsplan för att ytterligare öka antalet UF-företag i kommunen. Fokus
kommer sannolikt riktas mot den utvecklingspotential som finns gällande UF inom de
yrkesförberedande programmen, nyanlända och grundskolan. Att stödja UFverksamheten ligger även väl i linje med intentionerna i den politiska plattformen för
2019-2022 där Ung företagsamhet beskrivs som ett viktigt verktyg för att främja
kompetensförsörjningen i kommunen.

Beslutsunderlag
Ansökan från Ung företagsamhet, daterad 2018-12-06

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen beviljar stöd till Ung Företagsamhet Dalarna med 4 kronor
per år och invånare under åren 2019, 2020 och 2021.
2. Kostnaden belastar Utvecklingsenhetens medel för medfinansiering.

Sändlista
UF Dalarna
Caroline Smitmanis-Smids, Utvecklingschef
Lena Rowa, Gymnasiechef
Inga-Lena Spansk, Skolchef för- och grundskolan
Heléne Linder, Grundskolechef
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§ 31

MK KS 2019/00024-1

Feriepraktik och rekommenderad ersättning sommaren 2019
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun ska erbjuda feriepraktik till
samtliga intresserade ungdomar som är folkbokförda i Mora kommun och som
inför sommaren 2019 slutar årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 i
gymnasieskolan. Önskemål om andra individuella lösningar ska beaktas.
2. Lön till feriepraktikanter som anställs av Mora kommun ska vara 80 kronor per
arbetad timme (exklusive semesterersättning).
3. Andra arbetsgivare än Mora kommun som anställer feriepraktikanter ska
erhålla ekonomisk ersättning motsvarande 117 kronor per arbetad timme
(timlön 80 kr inkl semesterersättning och ersättning för arbetsgivaravgifter).

Sammanfattning av ärendet
Mora kommun planerar att erbjuda feriepraktik till ungdomar som är folkbokförda i
Mora kommun och som inför sommaren 2019 slutar årskurs 9 i grundskolan och
årskurs 1 i gymnasieskolan. För ungdomarna är feriepraktik en väg att få
arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. För
kommunens olika arbetsgivare är det en möjlighet att ge ungdomarna kunskap om
olika arbeten och skapa ett intresse inför framtida utbildnings-/yrkesval.
Förfrågan om att anställa feriepraktikanter ska tillställas kommunens egna
verksamheter, näringslivet och ideella organisationer. Arbetsgivare som anställer
feriepraktikant, oavsett sektor, bär sitt fulla arbetsgivaransvar och förbinder sig att
erbjuda relevanta arbetsuppgifter lämpliga för minderåriga med utsedd handledare
samt följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03).
Arbetsgivare som anställer feriepraktikanter erhåller ekonomisk ersättning
motsvarande 80 kronor per arbetad timme (tillika rekommenderad timlön exklusive
semesterersättning). Tillkommer 31,42 procent som ersättning för arbetsgivaravgifter.
Budget föreslaget kommunstyrelsen uppgår till 1 530 000 kr för 2019. Ansvar 61210.
Fackliga organisationer informeras om förslag till beslut i Cesam 2019-02-19.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun ska erbjuda feriepraktik till
samtliga intresserade ungdomar som är folkbokförda i Mora kommun och som
inför sommaren 2019 slutar årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 i
gymnasieskolan. Önskemål om andra individuella lösningar ska beaktas.
2. Lön till feriepraktikanter som anställs av Mora kommun ska vara 80 kronor per
arbetad timme (exklusive semesterersättning).
3. Andra arbetsgivare än Mora kommun som anställer feriepraktikanter ska
erhålla ekonomisk ersättning motsvarande 117 kronor per arbetad timme
(timlön 80 kr inkl semesterersättning och ersättning för arbetsgivaravgifter).

Justerandes signatur
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Sändlista
Caroline Smitmanis Smids
Maria Vesterberg Nilsson
Feriepraktikhandläggare
För- och grundskoleförvaltningen
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§ 32

MK KS 2018/00533-3

Besvarande av motion - Utökad landningsbana för Mora
flygplats
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Pär Dalkvist (SD) har till fullmäktige lämnat en motion om en utökad landningsbana
på Mora/Siljan flygplats. Förslaget innebär att Mora kommun som ägare begär att AB
Dalaflyget utreder och kalkylerar kostnaden för en landningsbana i spannet 2500-3500
meter. Med utredningen ska en konsekvensanalys tas fram där även den allmänna
trafikplikten ska belysas. Motionären anför att flygplatsen med en utökad banlängd kan
ta ner mellanstora jetplan vid 2500 meter och interkontinentala stora jetplan vid 3500
meter samt kan bidra till ökad flygtrafik och attraktivitet.
Mora kommun har remitterat förslaget till Mora/Siljan flygplats som svarat att banans
längd idag är ca 1800 meter och innehar EU-certifieringens klassificering 4C.
Kapacitetsnivån är densamma som flygplatsen i Sälen men även den inom AB
Dalaflygets flygplats i Borlänge. Det innebär att Mora/Siljans flygplats såsom den är
idag klarar av att ta ner mellanstora flygplanstyper som Boeing 737 samt Airbus 321.
Dessa flygplanstyper är idag de flygplan som dominerar den europeiska chartermarknaden. Däremot är Mora/Siljan flygplats inte avsedd för att bedriva denna typ av
flygtrafik utan är avsedd till att vara en flygplats för inrikesflyg.
Möjligheten finns teoretiskt att förlänga banlängden med ett par hundra meter om
kostnaden möts upp av behovet, vilket det inte gör idag. Denna teoretiska möjlighet
beror på att kommunen äger marken. Om banlängden skulle ökas ytterligare behöver
det ske på mark som är privatägd, då bansträckningen måste ske i riktning mot Isunda
på grund av Malungsvägen. Om landningsbanan skulle vara så lång som 3500 meter
behöver Isunda byväg flyttas och några av byns fastigheter skulle då vara belägna ca 75100 meter från banan.
Allmän trafikplikt är inte synonymt med en flygplats banlängd eller flygplatsens
attraktivitet utan beror på bedömningar av Trafikverket utifrån i förväg uppställda
kriterier på tillgänglighet.

Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-26

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Pär Dalkvist (SD) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om motion ska
avslås eller bifallas varvid det först nämnda förklaras bifallet.

Reservation
Pär Dalkvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen motion.

Sändlista
-
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§ 33

MK KS 2019/00025-2

Revidering socialnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog samtliga reglementen för de förvaltningar och nämnder
som berördes av Mora kommuns organisationsförändring 2018-12-17. Efter att beslutet
fattats har det visats att en av socialnämndens uppgifter tagits med i reglementet för
kultur och fritidsnämnden.
Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter för verksamheter med serveringstillstånd enligt lag om anordnande av visst automatspel genom förvaltningens
alkoholhandläggare. För verksamheter utan serveringstillstånd svarar kultur och
fritidsnämnden vilka enligt reglementet nu svarar för samtliga uppgifter.
Förslaget på ändring i reglementet har kursiverats i socialnämndens första stycke om
socialnämndens uppgifter.

Beslutsunderlag
Revidering av socialnämndens reglemente

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente enligt förslaget.

Sändlista
Socialnämnden
Kultur och fritidsnämnden
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§ 34

MK KS 2019/00026-2

Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige reviderar kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog samtliga reglementen för de förvaltningar och nämnder
som berördes av Mora kommuns organisationsförändring 2018-12-17. Efter att beslutet
fattats har det visats att en av socialnämndens uppgifter tagits med i reglementet för
kultur och fritidsnämnden.
I det nu beslutade reglementet svarar kultur- och fritidsnämnden för kommunens alla
uppgifter enligt lotterilagen och lag om anordnande av visst automatspel. Kommunens
uppgifter enligt lag om anordnande av visst automatspel är uppdelat beroende på om
verksamheten har ett serveringstillstånd eller inte. Kultur- och fritidsnämndens svarar
för kommunens uppgifter för verksamheter utan serveringstillstånd enligt lag om
anordnande av visst automatspel samt samtliga uppgifter enligt lotterilagen.
Förslaget på ändring i reglementet har kursiverats i kultur- och fritidsnämndens första
stycke om kultur- och fritidsnämndens uppgifter.

Beslutsunderlag
Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden, 2019-02-08 § 10

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige reviderar kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt förslaget.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19(27)

PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
Dokument nr: MK KS 2015/00002-132

§ 35

MK KS 2017/00484-24

Reglemente - Revisionen Brandkåren Norra Dalarna
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna under
förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som bildades 2019-01-01 efter
beslut av förbundsmedlemmarna hösten 2018. Kommunalförbundet ägs av förbundsmedlemmarna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner.
Förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har inför bildandet antagit ett
reglemente för förbundsdirektionen och har nu att besluta om reglemente avseende
förbundets revision.
Revisorernas verksamhet styrs av bestämmelser i lag och god revisionssed men även av
ett reglemente. Det nu gällande förslaget till reglemente för kommunalförbundet utgör
respektive fullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och kontroll av
förbundsdirektionens verksamhet. Revisionen möjliggör för att insynen säkerställs och
bidrar till att legitimitet och förtroende för förbundets verksamhet bibehålls.
Förslaget till reglemente för revision i Brandkåren Norra Dalarna reglerar vidare
förutsättningarna för:
- Revisionens formella reglering
- Revisorernas antal och organisation
- Revisorernas ekonomi och förvaltning
- Revisorernas sakkunniga biträden
- Revisionens arbetsformer
- Revisionens rapportering
- Revisorerna och direktionen
- Revisorernas arkiv
- Personuppgiftsansvar
- Reglementets giltighet

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar reglemente – Revision Brandkåren Norra Dalarna under
förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.

Sändlista
Samtliga förbundsmedlemmar
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§ 36

MK KS 2018/00346-3

Besvarande av medborgarförslag - Katthem i Mora
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om att öppna ett katthem i
gamla brandstationen när verksamheten flyttat till nya lokaler. Förslagsställaren anger
att det inte finns något katthem närmare än i Gävle.
Som förslagsställaren skriver saknas ett katthem i Mora med omnejd. Om ett katthem
ska öppnas i Mora behöver det ske av krafter från civilsamhället då ett katthem i
kommunal regi inte är att betrakta som en kommunal angelägenhet. Katthem drivs i
normalfallet av en ideell förening efter ansökan och godkännande av länsstyrelsen som
även är den myndighet som har det yttersta ansvaret och tillsynen över katter i
samhället.
Den av förslagsställaren utpekade fastigheten förvaltas av tekniska förvaltningen i
Mora kommun. Förvaltningen planerar förnärvarande hur lokalerna bäst ska användas
efter att räddningstjänsten flyttar. Innan lokalerna kan används för annan verksamhet
så föreligger ett renoveringsbehov. Omfattningen och kostnaden för en renovering är
idag inte kända och styrs något av den verksamheten som flyttar in.
I det skick fastigheten är idag uppgår kostnaden till ca 780 000 kr om året inklusive
driftskostnader. Eventuella kostnader för renoveringen tillförs grundbeloppet som
fördelas över tid på lokalhyran.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2018-09-08

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget

Sändlista
Förslagsställaren
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§ 37

MK KS 2019/00031-2

Kompetensprofil personalchef, vikariat
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad kompetensprofil.
2. Kommundirektören uppdras att med profilen som underlag vidta fortsatta
rekryteringsaktiviteter för att kunna föreslå relevant kandidat till funktion som
personalchef.

Sammanfattning av ärendet
För närvarande anställd personalchef har sökt tjänstledigt för studier från 2 september
2019 till 18 juni 2020. För att bemanna funktionen påbörjas nu en rekryteringsprocess
av vikarie.
I samband med rekryteringar har kommunen som mål att:
- rekrytering ska ske så att kommunens behov av kompetens tillgodoses på lång och
kort sikt
- att rekryteringsprocessen ska genomföras utifrån gällande lagstiftning,
kommunens mål och riktlinjer och med ett professionellt förhållningssätt
- att all annonsering i rekryteringssyfte ska ske utifrån givna ramar.
I kommunens rekryteringspolicy är fastlagt att ”all rekrytering ska utgå ifrån en analys
av verksamhetens behov utifrån kommunens strategiska och övergripande mål”.
Behovsanalysen formaliseras sedan i en kompetensprofil, som beskriver funktionens
arbetsområde, arbetsuppgifter samt de ansvars- och kompetenskrav som ställs på
funktionen. Den beslutade kompetensprofilen ligger sedan som underlag till fortsatt
rekryteringsprocess.
Samverkan med fackliga organisationerna genomförs 19 februari 2019 i CeSam –
central samverkansgrupp.

Beslutsunderlag
Förslag till kompetensprofil – personalchef vikariat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Upprättad kompetensprofil godkänns.
2. Kommundirektören uppdras att med profilen som underlag vidta fortsatta
rekryteringsaktiviteter för att kunna föreslå relevant kandidat till funktion som
personalchef.

Sändlista
-
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§ 38

MK KS 2018/00341-1

Regionstad Mora - Medfinansiering
Beslut
1.

Mora kommun tecknar samverkansavtal med föreningen Regionstad Mora för
år 2019, 2020 och 2021.
2. Mora kommuns medfinansiering är 500 000 kronor per år, vilket belastar
utvecklingsenhetens medel för medfinansiering och beviljade externa medel för
näringslivsutveckling.

3. Kommunstyrelsen ska årligen ska följa upp medfinansieringen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2009 har Mora kommun arbetat med att ta fram ett platsvarumärke för den
geografiska orten Mora. Arbetet har genomförts genom olika processer där även
näringsliv och civilsamhället deltagit och bidragit. Under 2015 och 2016 anställde Mora
kommun en processledare för att ta fram konkreta verktyg att användas av alla aktörer
i Mora vid marknadsföring, rekrytering och liknande. Arbetet har styrts av en styrgrupp
bestående av representanter från Moras näringsliv, föreningsliv, kommun och
landsting.
Under 2017 enades styrgruppen för platsvarumärket om att det i Mora behövs en
gemensam organisation som samlar näringslivets och civilsamhällets aktörer och
offentliga organisationer för att tillsammans verka för en stark tillväxt för Mora.
Samtidigt fanns ett behov av att börja arbeta med att marknadsföra Mora som plats.
Det vill säga att använda de verktyg som redan tagits fram och utveckla dem och
sammanföra olika aktörer. Det fanns även ett behov av att förflytta ansvaret från Mora
kommun till ett gemensamt ansvar för alla inblandade parter.
Kommunstyrelsen medfinansierade därför ett samarbetsprojekt som pågick under ett
år mellan hösten 2017 och hösten 2018. Syftet med projektet var dels att samla olika
aktörer i marknadsföring av Mora och dels att föreslå en organisation och finansiering
av ett framtida samarbete kring tillväxt i Mora, där alla aktörer bidrar på samma
villkor. Övriga medfinansiärer av projektet var näringslivet genom Mora köpstad med
medlemmar från de flesta branscher inom Mora näringsliv.
Projektet har resulterat i att föreningen Mora köpstad, som redan innan samlade stora
delar av näringslivet och förutom handeln, håller på att ombildas till föreningen
Regionstad Mora. Ett nytt och bredare uppdrag och en ny finansieringsmodell har
tagits fram. Regionstad Mora kommer att arbeta mer aktivt med
platsvarumarknadsföring av Mora, och samtidigt ha en fortsatt roll att även samla och
stötta handeln i Mora. Den nya finansieringsmodellen bygger på medlemskap utifrån
ingående medlemmars storlek, omsättning och organisation. Det tidigare
samarbetsavtalet som funnits mellan Mora kommun och Mora köpstad upphörde sista
december 2018. Kommunstyrelsen föreslås därför ingå ett nytt samarbetsavtal med
föreningen Regionstad Mora från och med 2019 och till och med 2021. Avtalet
finansieras dels av utvecklingsenhetens medel för medfinansiering samt de externa
medel för näringslivsutveckling som Mora kommun sökt och fått beviljat under tre år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23(27)

PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
Dokument nr: MK KS 2015/00002-132

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslås besluta:
1. Mora kommun tecknar samverkansavtal med föreningen Regionstad Mora för
år 2019, 2020 och 2021.
2. Mora kommuns medfinansiering är 500 000 kronor per år, vilket belastar
utvecklingsenhetens medel för medfinansiering och beviljade externa medel för
näringslivsutveckling.

Yrkande
David Örnberg (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med
uppföljning av tidigare beslut om ekonomiskt stöd.
Malin Höglund (M), Ingvar Niilimaa (MOP), Pär Dalkvist, Lennart Sohlberg (S) och
Göran Aronsson (KD) yrkar bifall till förslaget.
Rose-Marie Bogg (C) yrkar att kommunstyrelsen årligen ska följa upp
medfinansieringen.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet
ska beslutas under sammanträdet eller återremitteras varvid det först nämnda
förklaras bifallet. Ordförande ställer därefter proposition på om beslutet ska
kompletteras med att medfinansieringen årligen ska följas upp vilket förklaras bifallet, i
övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förslag till beslut.

Sändlista
Mora köpstad, ordförande Johan Eriksson
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§ 39

Informationsärenden
1.

Information om Inlandsbanans
verksamhet.
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§ 40

Delegationsbeslut
1.

Anställningsavtal - Chef för
serviceförvaltningen

MK KS 2018/00171-10

2.

Anställningsavtal Kommunikationsstrateg

MK KS 2019/00039-2

3.

Mora kommuns ombud vid
Kommuninvest föreningsstämma 2019

MK KS 2018/00557-2

4.

Mora kommuns ombud vid Dalarnas
MK KS 2018/00433-3
kommunförbunds ordinarie förbundsmöte

5.

Mora kommuns yttrande gällande vägplan MK KS 2019/00014-2
för anläggning och ombyggnad av E45
delen Vattnäs- Trunna i Orsa och Mora
kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Delgivningar
1.

Information om placering av kommunens
pensionsportfölj

MK KS 2018/00561-1

2.

Information om investeringsbehov 2020 2022

MK KS 2019/00053-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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