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Kommunfullmäktige
Plats och tid:

Andreasgården, 2019-12-16 kl. 18:30-23:35

Beslutande:

Lennart Sacrédeus (KD)
Christina Bröms (C)
Bigitta Sohlberg (S)
Anna Hed (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Peter Helander (C), §§ 130-139
Joakim Holback (C)
Nicklas Lind (C)
Lars Nises (C)
Berit Olars (C)
Bengt Jernhall (C)
Bert Persson (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Naima Trogen (MOP)
Johan Jansson (MOP)
Hans-Åke Guth (MOP)
Malin Höglund (M)
Per Ericson (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Lennart Sohlberg (S)
Emma Ljudén (S)
Gunnar Nilsson (S)
Karin Lübeck (S)
Johan Morell (S)
Eva Johansson (S)
Pär Dalkvist (SD)
Simon Granath (SD)
Krister Eriksson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Åsa Lyhed (C), tjänstgörande ersättare §§ 120-129
Torbjörn Ulriksen (C), tjänstgörande ersättare
Billy Ferm (C), tjänstgörande ersättare
Anders Ossmyr (MOP), tjänstgörande ersättare
Joakim Turesson (M), tjänstgörande ersättare
Göran Aronson (KD), tjänstgörande ersättare
Gösta Frost (S), tjänstgörande ersättare
Anna-Riekje Niburg (S), tjänstgörande ersättare
Hasan Kizil (S), tjänstgörande ersättare
Ingemar Björn (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Peter Karlsson, kommundirektör
Katarina Edqvist, kommunsekreterare
Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare

1(33)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Dokument nr: MK KS 2018/00392-36

Utses att justera:

Göran Aronson (KD) och Eva Johansson (S)

Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten 2019-12-20 kl. 09:00

Underskrifter:

Paragraf2120 - 139
_____________________________________
Katarina Edqvist, sekreterare
_____________________________________
Lennart Sacrédeus, ordförande
_____________________________________
Göran Aronson, justerare
_____________________________________
Eva Johansson, justerare

____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Överklagningstid:

2019-12-20 – 2020-01-10

Anslaget sätts upp:

2019-12-20

Sammanträdesdatum:
Anslaget tas ner:

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten

Justerandes signatur
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§ 120

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer
och frågor
1.

Interpellation om robotisering av handläggningsbeslut

MK KS 2019/00502-1

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen för besvarande senare under
sammanträde.

2.

Motion - Koldioxidbudget

MK KS 2019/00511-1

Kommunfullmäktige tar emot motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Informationsärenden
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerar om:
Fortsatt dialog med kronofogdemyndigheten
Kronofogden har beslutat att verksamheten i Mora ska upphöra 31 december 2020.
Representanter från Mora kommun har tidigare träffat rikskronofogde Christina
Gellerbrant Hagberg för att ifrågasätta beslutet. Mora kommun har skriftligt
efterfrågat svar på flera frågor och kronofogden har svarat att de håller fast vid sin
plan att lägga ner kontoret i Mora, men det besvarar inte de frågor som ställdes.
Kronofogden motiverar att ett skäl till att stänga kontoret i Mora är att det skulle
vara brist på kompetens här. Det stämmer inte, och därför har kommunen skickat
en ny skrivelse. Mora kommun vill att kontoret i Mora, som fungerar mycket bra
och som servar stora delar av norra Dalarna, ska vara kvar. Genom digitalisering
skulle kontoret kunna fungera som en del av Falukontoret, men personalen skulle
inte behöva arbetspendla varje dag. Mora föreslår det som ett pilotprojekt för
andra myndigheter att ta efter. Lösningen är också i linje med regeringens uttalade
ambition att lokalisera de statliga myndigheterna på landsbygden.
Skanska vill bygga i Noret
Skanska undersöker möjligheterna att bygga Sveriges första klimatneutrala boende
i Mora. Byggföretaget planerar också att bygga bostäder i anslutning till boendet,
och platsen är Noret, norr om Noretgården. Kommunstyrelsen har fattat beslut om
ett markanvisningsavtal som ger företaget möjlighet att exploatera på området.
Tågstängsel
Trafikverket har nyligen satt upp stängsel utmed järnvägsspåren i det centrala
Mora som upplevs både högt och för omfattande. Kommunen har inte informerats
i förväg, och stadsbyggnadskontoret har startat ett tillsynsärende för att utreda om
Trafikverket kan ha brutit mot plan- och bygglagen. Stängslet påverkar framförallt
siktlinjen runt Saxnärområdet. På just det här området är det väldigt lite tågtrafik
och inga elektrifierade stolpar. I förra veckan träffades tjänstepersoner från
kommunen och Trafikverket för att diskutera frågan, och ärendet kommer att
utredas vidare.
Genomfart Mora och dialog med näringsidkarna
Trafikverket, näringsidkare och representanter från Mora kommun har träffats för
att diskutera hur arbetet med genomfarten kommer att fungera. Arbetet med
genomfarten kommer att påbörjas efter Vasaloppsveckan.
Dalastrategin
Region Dalarna har påbörjat arbetet med att ta fram en ny Dalastrategi och under
våren kommer det att genomföras dialogmöten runt om i länet. Dalastrategin ska
uttala hur regionen på bästa sätt kan utvecklas i en positiv riktning. Arbetet
involverar alla i regionen, kommunerna, näringslivet, organisationer, myndigheter
och det civila samhället.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123

MK KS 2019/00047-3

Besvarande av motion - Grönområde framför Sollerö kyrka
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Sammanfattning av ärendet
Krister Eriksson (SD) och Pär Dalkvist (SD) har till fullmäktige inkommit med en motion
om att grönområdet framför Sollerö kyrka ska åtgärdas efter att ett flertal träd avverkats.
Motionärerna menar att båtbyggartraditionen på Sollerön bär på ett kulturarv och föreslår
att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheten att ställa en kyrkbåt under tak vid
platsen för avverkningen. Det föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans
med stadsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheten och att det ska ske i samarbete med
Sollerö sockenförening, Sollerö IF och kyrkan.
Idéer och tankar om att ställa en kyrkbåt under tak framför Sollerö kyrka har pågått under
en längre tid på Sollerön. Det är ett arbete som under hösten 2019 intensifierats genom att
Sollerö IF:s kyrkbåt Sophia Magdalena tjänat ut som en båt för tävlingsrodd. Sollerö IF
har tillsammans med Sollerö sockenförening och Mora församling undersökt och tittat på
ett antal lämpliga platser på Sollerön. Nu kvarstår två platser vilka båda är inom samma
område som föreslås av motionärerna.
För att Mora kommun inte ska tillgripa Sollerö IF:s, Sollerö sockenförenings och Mora
församlings arbete föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2019-02-04

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen

Yrkande
Pär Dalkvist (SD) yrkar bifall till motionen.
David Örnberg (V) och Ingvar Niilimaa (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Pär Dalkvist (SD) yrkande om bifall till
motionen, varvid det först nämnda förklaras bifallet.

Reservation
Pär Dalkvist (SD), Simon Granath (SD), Krister Eriksson (SD) och Ingemar Björn (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124

MK KS 2019/00189-3

Besvarande av motion – Bygdepeng
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
David Örnberg (V) har lämnat en motion om ett införande av bygdepeng i investeringsbudgeten. Motionären föreslår att en del av investeringsbudgetens skattefinansierade del
sätts av till kommunala investeringar i förmån för Moras byar, där även byborna ges
inflytande till vad investeringarna ska gå till. Bygdepengen skulle syfta till att öka
attraktiviteten för byarna och jämlikheten mellan Mora centralort och Moras byar.
Motionären inkom redan 2010 med en motion om ett införande av en bygdepeng.
Motionen besvarades av fullmäktige utan bifall utifrån att ett pågående arbete med
byutvecklingsgrupper och utvecklings- och informationsmöten med representanter från
byarna.
Alla investeringar som sker i Mora kommun ska utgå från det faktiska behovet oavsett var
i kommunen behovet finns. Utifrån behovet ska en hållbarhetsbedömning ske och
investeringen prioriterad därefter. Exempelvis har kommunen i en närtid prioriterat att
bygga en ny förskola i Våmhus, en fiberutbyggnad för hela Mora där bland annat Venjan
var en av de första byarna att anslutas till stadsnätet i kommunens regi.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2019-05-02

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
David Örnberg (V) yrkar bifall till motionen.
Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på David Örnberg (V) yrkande om bifall till
motionen, varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs.

Votering
Votering är begärd och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och
den som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 39 JA-röster och 2 NEJ-röster, enligt bilagt
omröstningsprotokoll.

Justerandes signatur

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

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(33)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Dokument nr: MK KS 2018/00392-36

10(33)

Omröstningsprotokoll - Besvarande av motion om bygdepeng
Ordinarie ledamot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Anna Hed (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Peter Helander (C)
Christina Bröms (C)
Joakim Holback (C)
Nicklas Lind (C)
Lars Nises (C)
Berit Olars (C)
Bengt Jernhall (C)
Johan Hed (C)
Bert Persson (C)
Gunder Eriksson (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Naima Trogen (MOP)
Johan Jansson (MOP)
Marie Lund (MOP)
Hans-Åke Guth (MOP)
Malin Höglund (M)
Per Ericson (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Arne Grahn (M)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Ajdoan Muliqi (S)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
Emma Ljudén (S)
Gunnar Nilsson (S)
Karin Lübeck (S)
Per Göransson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Johan Morell (S)
Eva Johansson (S)
Bror Markus (SD)
Pär Dalkvist (SD)
Simon Granath (SD)
Krister Eriksson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Lennart Sacrédeus (KD)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

Åsa Lyhed

Torbjörn Ulriksen
Billy Ferm

Anders Ossmyr

Joakim Turesson (M)
Göran Aronson
Gösta Frost
Anna-Riekje Niburg

Hasan Kizil

Ingemar Björn

JA

NEJ

Avstår

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
39

Utdragsbestyrkande
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§ 125

MK KS 2019/00265-3

Besvarande av motion - Moras Walk of fame
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

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

Sammanfattning av ärendet
Bigitta Sohlberg (S) har inkommit med en motion om att tillskapa en Moras ”walk of
fame” längs den nya gågatan. Motionens förslag är att lyfta fram de Morabor som på olika
sätt bidragit till Moras kulturella utveckling, eller som på annat sätt bidragit till att göra
Mora känt i Sverige och världen.
I Trollhättan finns en ”walk of fame” där staden lyfts fram som en filminspelningsplats,
och där namnen på många av de kända skådespelare som medverkat i en film i och
omkring Trollhättan presenteras.
På gågatan i Mora där en ”walk of fame” nu föreslås har stenläggningen nyligen gjorts om
och kan uppfattas som ett resursslöseri om det skulle göras om i efterhand. Mora är
positiva till att hedra och lyfta fram en del av de Morabor som gjort Mora känt eller som
bidragit till en kulturell utveckling. Ett sådant exempel är namngivningen av det nya
torget i korsningen Kyrkogatan och Köpmannagatan vilken döpts efter Emma Zorn. Ett
annat exempel är ”wall of fame” vid resecentrum och på Mora-Siljan flygplats där kända
Morabor finns porträtterade.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2019-06-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Bigitta Sohlberg (S), Pär Dalkvist (SD), Göran Aronson (KD), Per Ericson (M), Joakim
Linder (MOP), Johan Jansson (MOP), Joakim Turesson (M), Sven-Anders Söderberg (M),
Bengt Jernhall (C), Anna Hed (C) och Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Bigitta Sohlberg med fleras yrkande om bifall
till motionen, varvid det sist nämnda förklaras bifallet.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 126

MK KS 2019/00421-4

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för
Inlandsbanan AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för
Inlandsbanan AB, enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till
Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla
järnvägen. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan, varav Mora kommun är en.
Inlandsbanan har av ägarna uppdragits att ta fram förslag till ägarstyrningsdokument.
Förslag till nya ägarstyrningsdokument för bolaget - i form av bolagsordning, ägardirektiv
samt aktieägaravtal - har utarbetats. Förslagen till bolagsordning och ägardirektiv innebär
uppdateringar av nu gällande dokument. Aktieägaravtalet är nytt, då ett sådant dokument
inte finns sedan tidigare.
Förslagen har behandlats vid ägarsamråd den 30 oktober, vid vilket ägarkommunernas
representanter var överens om att föra dokumenten vidare till respektive
kommunfullmäktige för godkännande. Under förutsättning att kommunerna godkänner
dokumenten kommer en bolagsstämma för Inlandsbanan AB genomföras den 18
december, vid vilken dokumenten fastställs slutligt.

Beslutsunderlag
Bolagsordning IBAB
Bolagsordning IBAB, jämförelse gällande bolagsordning
Ägardirektiv IBAB
Ägardirektiv IBAB, jämförelse gällande ägardirektiv
Aktieägaravtal
Ägarfördelning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för
Inlandsbanan AB, enligt förslag.

Yrkande
Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
Inlandsbanan AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 127

MK KS 2019/00289-1

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram för trygghet och säkerhet och
tillhörande delprogram som avser Mora kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3§ ska kommunen ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan
leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande
verksamhet är ordnad och hur den planeras.
Mora kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Ett
helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor,
krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro.
Räddningsförbundets medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra
Dalarna tagit fram ett handlingsprogram. Till handlingsprogrammet finns tillhörande
delprogram för områdena brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk
planering, fallprevention, suicidprevention, vattensäkerhet, klimatanpassning,
krisberedskap (utgör även plan för extraordinära händelser) och civilt försvar/beredskap.
Delprogram brandförebyggande verksamhet kommer att antas i direktionen för
Brandkåren Norra Dalarna.
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för kommunen och
särskilda satsningar för perioden 2019-2022.

Beslutsunderlag
Trygghet och säkerhet Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner med
tillhörande kommunspecifika delprogram.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar föreslaget handlingsprogram för trygghet och säkerhet och
tillhörande delprogram som avser Mora kommun.

Yrkande
Pär Dalkvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christer Johansson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska
beslutas under sammanträdet eller återremitteras, 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
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 19:40-19:55.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129

MK KS 2019/00425-2

Lokalförsörjningsplan
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar lokalförsörjningsplan.
2. Kommunfullmäktige kompletterar lokalförsörjningsplanen på sidan 5 avseende
ansvarsfördelning med texten: Kultur- och fritidsnämnden förutsätts delta i
utredningsprocessen och dessutom förutsätts att byggnader som kan ha
kulturhistoriskt värde genomgår kulturhistorisk värdering.

Sammanfattning av ärendet
I det strategiska arbetet med lokalförsörjningen ska kommunens lokalbehov
sammanställas.
Tekniska förvaltningen har kartlagt förvaltningarnas lokalbehov och tagit fram
behovsplaner. Lokalbehovsplanerna har samplanerats och sammanställt till en
lokalförsörjningsplan avseende nuvarande och framtida behov av lokaler.
Underlaget utgör grund för kommunens lokalförsörjningsplan som i sin tur utgör
underlag i kommunplan och för kommande investeringar.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-10-10 inkl. beslutsunderlag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar lokalförsörjningsplan.

Yrkande
Anna Hed (C), Gösta Frost (S), Bigitta Sohlberg (S), Ingvar Niilimaa (MOP) och Bengt
Jernhall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bengt Jernhall (C) yrkar, med bifall ifrån Gösta Frost (S), Bigitta Sohlberg (S), Anna Hed
(C) och Ingvar Niilimaa (MOP), att det på sidan 5 avseende ansvarsfördelning
kompletteras med: Kultur- och fritidsnämnden förutsätts delta i utredningsprocessen och
dessutom förutsätts att byggnader som kan ha kulturhistoriskt värde genomgår
kulturhistorisk värdering.
Christer Johansson (V) yrkar att innan utgången av december 2020 att en slutlig
utredning angående ny 7-9 skola avslutas, så att beslut om eventuellt bygge av 7-9 skola
kan fattas.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket förklaras bifallet.
Ordförande ställer proposition på Bengt Jernhall (C) tilläggsyrkande som förklaras
bifallet.
Ordförande ställer proposition på Christer Johansson (V) tilläggsyrkande som förklaras
avslaget.

Justerandes signatur
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Reservation
Christer Johansson (V) och David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Christer Johanssons tilläggsyrkande.

Sändlista
Tekniska nämnden
Peter Karlsson

Justerandes signatur
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§ 130

MK KS 2019/00375-5

Borgen - Inlandsbanan AB
Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut § 102 antagen 2019-10-21.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 631 579 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober att ställa sig bakom en borgensförfrågan
från Inlandsbanan AB, med avsikten att finansiera en trafikanpassning av Inlandståget
AB:s nya tågvagnar till att användas i svensk trafik.
Vid tillfället för borgensförfrågan var avsikten att samtliga ägarkommuner solidariskt
skulle stå för en lika stor del av borgensförbindelsen. Fullmäktiges beslut följdes av ett
villkor om likalydande beslut från övriga ägarkommuner. Efter att fullmäktige i Mora
kommun beslutat i ärendet har andra ägarkommuner gått in med ett större respektive
mindre borgensåtagande än ursprungsförslaget. Beslutet som togs av fullmäktige i Mora
den 21 oktober kan med anledning av beslutets villkor inte verkställas.
Kommunfullmäktige föreslås därför upphäva tidigare beslut om borgensåtagande och på
nytt besluta om att ingå borgensförbindelse för Inlandståget AB:s låneförpliktelser.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-21, § 102

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut § 102 antagen 2019-10-21.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 631 579 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sändlista
Inlandsbanan AB (inkl. beslutsunderlag)

Justerandes signatur
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§ 131

MK KS 2019/00453-3

Val av ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Stefan Mattsson (C) till ersättare i socialnämnden, att gälla
från och med 2020-01-02.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har godkänt avsägelse från Mait Lindh (C) och har att välja ersättare
i socialnämnden resterande del av mandatperioden.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige väljer ersättare i socialnämnden, att gälla från och med 2020-01-02.

Sändlista
Den valde
Förtroendemannaregistret
Socialnämnden

Justerandes signatur
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§ 132

MK KS 2019/00506-2

Val av ledamot i gymnasienämnden
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Gunnel Söderberg (M).
2. Till ledamot i gymnasienämnden resterande del av mandatperioden väljs Joakim
Turesson (M).
3. Till ersättare i gymnasienämnden resterande del av mandatperioden väjs Gunnel
Söderberg (M).

Sammanfattning av ärendet
Gunnel Söderberg (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i gymnasienämnden varför
kommunfullmäktige har att välja ny ledamot.

Beslutsunderlag
Avsägelse

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Gunnel Söderberg (M).
2. Till ledamot i gymnasienämnden resterande del av mandatperioden väljs Joakim
Turesson (M).
3. Till ersättare i gymnasienämnden resterande del av mandatperioden väjs Gunnel
Söderberg (M).

Sändlista
De valda
Gymnasienämnden
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur
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§ 133

MK KS 2019/00528-2

Val av ersättare i socialnämnden
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Emelie Cristoferson (C).
2. Uppdraget som ersättare i socialnämnden lämnas vakant.

Sammanfattning av ärendet
Emelie Cristoferson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden, varför
kommunfullmäktige har att välja ny ersättare.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2019-12-12

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Emelie Cristoferson (C).
2. Uppdraget som ersättare i socialnämnden lämnas vakant.

Sändlista
Emelie Cristoferson
Socialnämnden
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur
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§ 134

MK KS 2018/00423-1

Ägardirektiv för Morastrand AB
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Morastrand AB enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige ändrar ägardirektiv för Morastrand AB på sidan 6 andra
stycket under 7 mål till: Bolaget ska, sett över tid och med hänsyn till
konjunkturen, sälja av bostäder motsvarande nyproduktionen under samma
period.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Mora kommun har i maj 2019 fastställt Strategisk plan 2019-2022.
Enligt planen ska ett nytt ägardirektiv för det av kommunen helägda bolaget Morastrand
AB utarbetas och fastställas. Det nya ägardirektivet ska enligt planen innebära ökade krav
på bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv, klargöra krav på nybyggnation samt ange andelen
ägande av det totala bostadsbeståndet inom kommunen.
Förslag till nytt ägardirektiv, som harmonierar med skrivningarna i den strategiska
planen, övriga styrdokument i kommunen samt tillämplig lagstiftning, har utarbetats.
I förslaget har tillägg kursiverats och innehåll som föreslås ska tas bort har strukits över.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ägardirektivet enligt förslag. Godkänt ägardirektiv
överlämnas till Morastrand AB, för slutligt fastställande vid bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv, daterat 13 november 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Morastrand AB enligt förslag.

Yrkande
Anna Hed (C), Nicklas Lind (C), Malin Höglund (M), Peter Helander (C), Pär Dalkvist
(SD), Ingvar Niilimaa (MOP), Rose-Marie Bogg (C) och Joakim Turesson (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anna Hed (C) yrkar, med bifall ifrån Nicklas Lind (C), Malin Höglund (M), Peter Helander
(C), Pär Dalkvist (SD), Ingvar Niilimaa (MOP), Rose-Marie Bogg (C) och Joakim Turesson
(M), att texten på sidan 6, andra stycket under 7 mål ändras texten till Bolaget ska, sett
över tid och med hänsyn till konjunkturen, sälja av bostäder motsvarande
nyproduktionen under samma period.
Lennart Sohlberg (S) yrkar, med bifall ifrån David Örnberg (V), Christer Johansson (V),
Gösta Frost (S) och Fredrik Blom (MP), att ärendet återremitteras för en grundligare och
bredare beredning där Morastrand AB:s styrelse bereds möjlighet att delta i beredningen.
David Örnberg (V) yrkar, med bifall ifrån Christer Johansson (V), avslag på alla
förändringar i ägardirektivet som syftar till försäljning av Morastrand AB:s hyresbestånd.

Justerandes signatur
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 22:00-22:12.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska
beslutas under sammanträdet eller återremitteras, varvid det först nämnda förklaras
bifallet. Votering begärs.

Votering 1
Votering är begärd och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill att ärendet ska beslutas under sammanträdet röstar JA och
den som vill att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 28 JA-röster och 13 NEJ-röster, enligt bilagt
omröstningsprotokoll (votering 1).

Reservation
Lennart Sohlberg (S), Emma Ljudén (S), Gunnar Nilsson (S), Karin Lübeck (S), Johan
Morell (S), Eva Johansson (S), Hasan Kizil (S), Bigitta Sohlberg (S), Anna-Riekje Niburg
(S), Gösta Frost (S), David Örnberg (V), Christer Johansson (V) och Fredrik Blom (MP)
reserverar sig mot beslutet.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut som förklaras bifallet.
Ordförande ställer proposition på Anna Hed (C) ändringsyrkande som förklaras bifallet
Ordförande ställer proposition på David Örnberg (V) ändringsyrkande som förklaras
avslaget. Votering begärs.

Votering 2
Votering är begärd och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill avslå David Örnbergs tilläggsyrkande röstar JA och
den som vill bifalla David Örnbergs tilläggsyrkande röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 28 JA-röster och 2 NEJ-röster, 11 ledamöter
avstår att rösta, enligt bilagt omröstningsprotokoll (votering 2).

Sändlista
Morastrand AB (inkl. ägardirektiv)
Erik Bloemer

Justerandes signatur
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Omröstningsprotokoll (votering 1)
Ordinarie ledamot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Anna Hed (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Peter Helander (C)
Christina Bröms (C)
Joakim Holback (C)
Nicklas Lind (C)
Lars Nises (C)
Berit Olars (C)
Bengt Jernhall (C)
Johan Hed (C)
Bert Persson (C)
Gunder Eriksson (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Naima Trogen (MOP)
Johan Jansson (MOP)
Marie Lund (MOP)
Hans-Åke Guth (MOP)
Malin Höglund (M)
Per Ericson (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Arne Grahn (M)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Ajdoan Muliqi (S)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
Emma Ljudén (S)
Gunnar Nilsson (S)
Karin Lübeck (S)
Per Göransson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Johan Morell (S)
Eva Johansson (S)
Bror Markus (SD)
Pär Dalkvist (SD)
Simon Granath (SD)
Krister Eriksson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Lennart Sacrédeus (KD)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

Torbjörn Ulriksen
Billy Ferm

Anders Ossmyr

Joakim Turesson (M)
Göran Aronson
Gösta Frost

JA

Avstår

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

Anna-Riekje Niburg

Hasan Kizil

Ingemar Björn

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X
28
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Omröstningsprotokoll (votering 2)
Ordinarie ledamot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Anna Hed (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Peter Helander (C)
Christina Bröms (C)
Joakim Holback (C)
Nicklas Lind (C)
Lars Nises (C)
Berit Olars (C)
Bengt Jernhall (C)
Johan Hed (C)
Bert Persson (C)
Gunder Eriksson (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Naima Trogen (MOP)
Johan Jansson (MOP)
Marie Lund (MOP)
Hans-Åke Guth (MOP)
Malin Höglund (M)
Per Ericson (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Arne Grahn (M)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Ajdoan Muliqi (S)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
Emma Ljudén (S)
Gunnar Nilsson (S)
Karin Lübeck (S)
Per Göransson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Johan Morell (S)
Eva Johansson (S)
Bror Markus (SD)
Pär Dalkvist (SD)
Simon Granath (SD)
Krister Eriksson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Lennart Sacrédeus (KD)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

Torbjörn Ulriksen
Billy Ferm

Anders Ossmyr

Joakim Turesson (M)
Göran Aronson
Gösta Frost

JA

NEJ

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

Anna-Riekje Niburg

Hasan Kizil

Ingemar Björn

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
28
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§ 135

MK KS 2019/00418-1

Ägardirektiv Moravatten AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Moravatten AB, enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
I den strategiska planen för 2019-2022 anges att kommunstyrelsen ska revidera
ägardirektivet för att klargöra roll- och ansvarsfördelningen mellan Moravatten AB och
Nodava AB.
Förslaget till nytt ägardirektiv består av en del redaktionella ändringar i form av nya
lagrumshänvisningar och andra rent språkliga revideringar, men även:
- Ett tillägg under punkt 5 – om bolagets verksamhet att bolaget ska delta i
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar samt att bolaget ska ha en
egen krisberedskapsplanering.
- En ändring i punkt 10 – ekonomiska mål om att bolaget ska sträva att ha en
soliditet om 10 % minskas till 5 % för att vara likalydande med Orsa och Älvdalens
ägardirektiv.
- Ändrade datum i punkt 12 för när bolaget ska redovisa bolagets ställning och
resultat för att harmonisera med kommunens övriga verksamhetsuppföljning,
samt en ändring av att bolaget ska delta vid de planerings- och
uppföljningstillfällen kommunen kallar till istället för lydelsen om att delta vid
ägarrådsmöten två gånger per år.
- En ändring i punkt 13 – budget och verksamhetsplan ska följa kommunplaneprocessens istället för att den tillställs kommunen senast den 31 december.
Det som ändrats i förslaget till nytt ägardirektiv för Moravatten AB har i underlaget
kursiverats och det som har tagits bort har strukits över.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ägardirektivet enligt förslag. Godkänt ägardirektiv
överlämnas till Moravatten AB, för slutligt fastställande vid bolagsstämma.

Beslutsunderlag
Förslag på reviderat ägardirektiv Moravatten

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Moravatten AB, enligt förslag.

Yrkande
Anna Hed (C), Ingvar Niilimaa (MOP), Malin Höglund (M), Sven-Anders Söderberg (M),
Pär Dalkvist (SD) och Göran Aronson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Gösta Frost (S) yrkar, med bifall ifrån David Örnberg (V) och Lennart Sohlberg (S), att
ärendet återremitteras för att bättre beredas med en föregående dialog med bolagets
styrelse.

Justerandes signatur
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Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska
beslutas under sammanträdet eller återremitteras, varvid det först nämnda förklaras
bifallet.

Sändlista
Moravatten AB (inkl. ägardirektiv)

Justerandes signatur
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§ 136

MK KS 2019/00480-2

Besvarande av interpellation om uppföljning av införandet av
LOV inom hemtjänsten
Christer Johansson (V) har ställt en interpellation angående valfrihetssystem enligt LOV
inom hemtjänstens område. Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) svarar på
interpellationen.
Hur många personer har utnyttjat valfriheten inom hemtjänsten?
Noll personer.
Hur många står i kö för att utnyttja valfriheten inom hemtjänsten?
Det fungerar inte så att man står i kö till något som inte finns. När det finns fler utförare så
kan man välja.
Hur många företag har anlitats för att utföra dessa tjänster inom hemtjänstens område?
Inga företag har lämnat in ansökan om att bli prövade.
Hur många företag har visat intresse av att utföra dessa tjänster inom hemtjänstens
område?
Något företag hörde av sig i början och hade frågor.
Om intresset att nyttja alternativt utföra dessa tjänster varit lågt, vad kan i så fall vara
orsaken till detta?
Enligt de nya regler som gäller från den 1 januari 2019 kostar varje ny ansökan 30 000 kr.
I mötet med de andra LOV-kommunerna i Dalarna konstateras att det inte inkommit
några ansökningar sedan avgiften infördes.
Om intresset varit lågt vad tänker Alliansen vidta för åtgärder för att höja intresset?
Svar: Om inte LOV är intressant för näringslivet finns det andra möjligheter att öppna upp
för enskilda alternativ och ökad valfrihet på andra sätt. Det finns möjligheter att lägga ut
flera verksamhets på LOU (lagen om offentlig upphandling), t.ex. särskilda boenden och
gruppbostäder. Även hemtjänstområden är möjligt när det är enklare med avgränsande
områden där omfattningen är känd och mer stabil.

Justerandes signatur
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§ 137

MK KS 2019/00489-2

Besvarande av interpellation om att kommunen inte
publicerar byggnadsnämndens protokoll på hemsidan
Lennart Sohlberg (S) har ställt en interpellation angående publicering av
byggnadsnämndens protokoll samt vad som bör gälla för publicering av kallelser och
protokoll i allmänhet. Interpellationen är uppdelad i fyra frågor. Kommunstyrelsens
ordförande Anna Hed (C) svarar på interpellationen.
Är det kommunstyrelsens ordförandes uppfattning att alla kommunens nämnder ska
publicera protokoll samt kallelser på hemsidan?
I grunden är min uppfattning att Mora kommun så långt som möjligt ska vara öppen och
transparent i förhållande till allmänheten, samt att protokoll och kallelser därmed ska
publiceras på hemsidan i så stor utsträckning som lagen tillåter.
Vilka problem ser kommunstyrelsens ordförande med den information som framgår
under ”protokoll och kallelser byggnadsnämnden”?
I förhållande till min grunduppfattning om att vi ska vara öppna och transparenta ser jag
det naturligtvis som problematiskt om vi inte kan publicera protokoll och kallelser.
Det är samtidigt viktigt att poängtera att dataskyddsförordningens huvudsyfte är att
skydda människors integritet genom att bidra till att personuppgifter inte offentliggörs i
större utsträckning än absolut nödvändigt. Därmed har vi i den här frågan två
fundamentala intressen som behöver vägas mot varandra.
I kommunsverige är det inte ovanligt förekommande att exempelvis byggnadsnämnder,
vars protokoll i ganska stor utsträckning kan innehålla personuppgifter, väljer en mer
restriktiv hållning i fråga om att offentliggöra protokoll, med hänvisning till
dataskyddsförordningen.
Vilken kännedom hade kommunstyrelsens ordförande sedan tidigare om att
byggnadsnämndens att inte längre publicerar kallelser och protokoll på kommunens
hemsida?
Jag hade ingen kännedom om detta sedan tidigare. Jag tycker dock det är naturligt att
byggnadsnämnden, i egenskap av att vara ansvarig för sina protokoll och
personuppgifterna i sin verksamhet, löpande ser över sina egna rutiner för att säkerställa
att man inte vidtar åtgärder som står i strid med dataskyddsförordningen eller annan
lagstiftning. Kommunallagen är inte tvingande när det kommer till publicering av
nämnders protokoll och det kan därmed anses mer eller mindre naturligt att tillämpa en
försiktighetsprincip med stöd av dataskyddsförordningen, så man inte publicerar mer
personuppgifter än vad man har lagstöd för.
Med tanke på detta förhållande är det viktigt att kommunen etablerar ett gemensamt
synsätt i fråga om publicering av den här typen av handlingar, så nämnderna har något att
falla tillbaka på och känna sig trygga i.
Om nu GDPR orsakar problem vid publiceringen av Byggnadsnämndens protokoll,
borde detta även gälla flera andra nämnder. Vad avser kommunstyrelsens ordförande
göra för att säkerställa allmänhetens berättigade intresse av att enkelt kunna ta del av
samtliga nämnders protokoll?
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Jag har uppmanat kommunstyrelseförvaltningen att, med beaktande av
dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning, utreda frågan om publicering
av kallelser och protokoll, med utgångspunkten att öppenhet och transparens ska värnas
så långt som möjligt. Tanken är att via denna utredning komma fram till ett
förhållningssätt som ska kunna tillämpas för samtliga nämnders kallelser och protokoll, så
vi agerar likartat samt med god förståelse om de juridiska förutsättningarna.
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§ 138

MK KS 2019/00502-1

Besvarande av interpellation om robotisering av
handläggningsbeslut
Pär Dalkvist (SD) har ställt en interpellation angående robotisering av
handläggningsbeslut. Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) svarar på
interpellationen.
Hur ser planen ut för robotisering ut gällande just handläggningsärenden inom
socialnämnden i kommunen?
Arbetet är på gång och beslut finns att införa E-ansökan genom en medborgartjänst.
Planeringen är att arbetet påbörjas under första halvåret 2020.
Kommer parametrar läggas in så som sökningar på fler än ett konto, då förekommit i
just det området?
Idag finns ett arbetssätt där det förekommer kontroller. Vid införandet av E-ansökan
kommer arbetet inte att ändras.
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§ 139

Delgivningar
1.

Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut kvartal
tre 2019

MK KS 2019/00211-3

2.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och
motioner

MK KS 2019/00492-1

3.

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna,
verksamhetsplan 2020

MK KS 2019/00516-1

4.

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-26

MK KS 2015/00002-152

5.

Kommunfullmäktige protokoll 2019-11-25

MK KS 2018/00392-33
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Tack och avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD) tackar ledamöterna för
insatserna under år 2019 samt önskar alla en god jul och gott nytt år och decennium.

1:e vice ordförande Christina Bröms (C) tackar ordförande och önskar honom och hans
familj en god jul och gott nytt år.
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