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§ 10

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer
och frågor
1.

Medborgarförslag - Hundrastgård på Sollerön

MK KS 2019/00065-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
2.

Medborgarförslag - Erbjud sommarjobb åt
skolungdomar som datainstruktör för äldre

MK KS 2019/00048-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
3.

Medborgarförslag - Cykelväg längs Svedjärnsvägen

MK KS 2019/00050-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
4.

Medborgarförslag - Utveckla Saxviken under
vinterhalvåret

MK KS 2019/00052-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
5.

Medborgarförslag - Bullerskydd E45

MK KS 2019/00098-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till tekniska nämnden.
6.

Medborgarförslag - Minska onödig bestrålning Nodava måste byta till mindre strålande mätteknik

MK KS 2019/00112-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
7.

Medborgarförslag - Inför två timmars fri parkering på MK KS 2019/00111-1
samtliga kommunens besöksparkeringar
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.

8.

Motion - Säker cykel- och gångöverfart över
RV70/E45 (Köpmannagatan)

MK KS 2019/00094-1

Kommunfullmäktige tar emot motionen.
9.

Motion - Vägbelysning E45 söder om Mora
Kommunfullmäktige tar emot motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

MK KS 2019/00120-1
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§ 12

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) berättar om:
-

-

Mora kommun återupptar arbetet med den fördjupad översiktsplan. Planen
kommer att visa hur vi kan utveckla Moras centrala område. Bland annat ingår
Strandenområdet där tanken är att det ska utredas möjligheterna för en 7-9 skola
samt kultur- och/eller idrottsevenemang.
Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda i Sverige och satsar på digitalisering.
Det här kan påverka kontoret och anställningar i Mora.
Kronofogden planerar flytt till Falun. Generaldirektören bjuds in till Mora
kommun för diskussion om kontorets utvecklingsmöjligheter.
Statusuppdatering om Moras flygplats. Frånvaro av en flygplats i Mora påverkar
näringslivet och redan nu har ett av Moras företag öppnat kontor i Stockholm.
Flyget i Mora är en förutsättning för räddningsinsatser exempelvis som den i
Trängslet och sökinsatser vid försvinnande. Mora lasarett såsom akutsjukhus är
beroende av ambulansflyg, transport av personal och av organ. Miljöeffekten blir
negativ.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

MK KS 2018/00534-1

Policy för informationssäkerhet och dataskydd
Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-02-16 § 9 informations-säkerhetspolicy.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till policy för informationssäkerhet och
dataskydd, 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 regerings-uppdrag
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 informations-säkerhetspolicy.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till policy för informationssäkerhet och
dataskydd, daterad 2019-01-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Lennart Sohlberg (S), Joakim Turesson (M), Pär Dalkvist (SD), Anna Hed (C) och Ingvar
Niilimaa (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
Orsa kommun
Älvdalens kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8(23)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2019-03-18
Dokument nr: MK KS 2018/00392-16

§ 14

MK KS 2018/00515-2

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

Yrkande
Christer Johansson (V), Pär Dalkvist (SD), Lennart Sohlberg (S), Joakim Turesson (M) och
Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(23)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2019-03-18
Dokument nr: MK KS 2018/00392-16

§ 15

MK KS 2018/00533-3

Besvarande av motion - Utökad landningsbana för Mora
flygplats
Beslut
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 2 500-3 500
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 charter-marknaden. 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 75-100 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Pär Dalkvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Lennart Sohlberg (S) och 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 Pär Dalkvist (SD) bifalls yrkande till motionen, varvid det först
nämnda förklaras bifallet.

Reservation
Pär Dalkvist (SD), Lars-Erik Lohman (SD), Simon Granath (SD) och Krister Eriksson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11(23)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2019-03-18
Dokument nr: MK KS 2018/00392-16

§ 16

MK KS 2019/00025-2

Revidering socialnämndens reglemente
Beslut
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 serverings-tillstånd
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

MK KS 2019/00026-2

Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
Beslut
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.

Yrkande
Krister Eriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

MK KS 2017/00484-24

Reglemente - Revisionen Brandkåren Norra Dalarna
Beslut
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.

Yrkande
Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Samtliga förbundsmedlemmar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

MK KS 2019/00007-1

Besvarande av interpellation till krisledningsnämndens
ordförande Anna Hed (C) om strömavbrott och krissituationer
David Örnberg (V) har till krisledningsnämndens ordförande ställt en interpellation
avseende ett inträffat strömavbrott på grund av stormen Alfrida den 1 januari 201 9.
Stormen resulterade i att byarna Kättbo, Gävunda, Siknäs och Landbobyn blev strömlösa. I
Siknäs finns en vårdenhet vilken är beroende av ström och vatten. Strömmen kom tillbaka
efter 1 7 timmar, efter att ett el-aggregat levererats. Aggregatet var överdimensionerat och
höll på att skapa en brand i äldreboendets el-central. Vattnet var tillbaka efter 19 timmar.
Interpellanten menar att den aktuella händelsen visar på att larm och rutiner inte fungerar
när det blir verklighet.
Avseende vårdenheten Gullogården så finns redan en rutin framtagen om att reservkraft ska
ringas in efter 4 timmar vilket nu skett dagen efter. Angående det överdimensionerade
elverket så ska det vid tillfället ha provkörts efter installation och anpassats utifrån just det
elverkets storlek. Uppenbarligen har någon blivit fel och installatören har därför ombetts att
undersök a vad felet bestod av. Angående bortfall av vattnet så har Nodava redogjort för att
de vid tillfället haft kommunikationsproblem med sitt larm och att information om
strömavbrottet kom först dagen efter.
Mora kommun kommer följa upp problemet med inkopplingen av reservkraften och
Nodava ska följa upp kommunikationsproblemet i samband med larmet. Samtidigt behöver
verksamheten se över och göra sina rutiner aktuella så det i händelse av ett nytt
strömavbrott inte råder tvivel om vad som ska göras och när.
Fråga 1: Hur avser krisledningsnämnden att ta tag i frågan och erfarenheterna
av detta strömavbrott ?
Anna Hed (C) svarar: Det är inte en fråga för krisledningsnämnden eftersom den enbart
träder i kraft vid begäran. Men respektive verksamhet får följa upp händelsen och vidta
eventuella åtgärder.
Fråga 2: Med tanke erfarenheterna: Kan det vara tänkbart att rent fysiskt se
över om elcentraler på kommunens enheter kan ta emot ström från elaggregat
så att elbrand undviks i en krissituation?
Anna Hed (C) svarar: Det har genomförts en inventering över fastigheter där det bedrivs
samhällsviktig verksamhet. Alla kommunala fastigheter är idag inte förberedda för att
koppla in ett reservkraftaggregat men att det är ett arbete som pågår.
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§ 20

MK KS 2019/00034-1

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anna Hed (C) om rutiner för inkomna skrivelser
Lennart Sohlberg (S) har till kommunstyrelsens ordförande ställt en interpellation om
rutiner för inkomna skrivelser.
Fråga 1: Finns generella rutiner för hur inkomna skrivelser – oavsett hur de
skickats in och vilken typ av ärende de gäller – ska bekräftas till avsändaren
med uppgift om handläggare och förväntad handläggningstid?
Svar: Det finns en generell riktlinje för posthantering. Av riktlinjen följer att inkommen post
ska öppnas minst en gång varje arbetsdag (helst flera gånger per dag) för att möjliggöra
snabb registrering. Post som kräver svar ska alltid besvaras inom två arbetsdagar. Om svar
eller besked inte kan lämnas till avsändaren ska avsändaren meddelas att skrivelsen har
tagits emot samt att handläggaren återkommer med svar eller besked snarast möjligt.
Förväntad handläggningstid kan, i synnerhet i ärenden som inte handlar om
myndighetsutövning, vara mycket svår att uppskatta, med tanke på att kommunen tar emot
ärenden av vitt skilda slag med högst varierande grad av komplexitet. Av det regelverk som
finns, såväl som tillämplig lagstiftning, följer att det mest centrala är att avsändaren hålls
informerad om sitt ärende.
Fråga 2: Om så, hur avser kommunstyrelsens ordförande se till dessa rutiner
verkligen tillämpas?
Svar: Kommunens service via e - post och telefon mäts årligen, inom ramen för
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Den senaste servicemätningen, som presenterades i
januari i år, får konstateras ge vid handen att service via e - post och telefon, med avseende
på bemötande och svarstider, är ett utvecklingsområde för Mora kommun. Detta
utvecklingsområde kommer att vara föremål för en hel del arbete framöver, tack vare redan
fattade samt kommande beslut. Med tillskapandet av en ny servicenämnd och
serviceförvaltning följer att frågan om ett eventuellt kontaktcenter ska utredas. I vårt
närområde har Älvdalens kommun infört ett sådant, och har i och med det kunnat
konstatera förbättrade resultat i termer av bemötande och service. Den kommande
strategiska planen för mandatperioden kommer i sin tur att tydliggöra vikten av att ett gott
bemötande ska genomsyra alla delar av kommunens organisation, innebärande att samtliga
förvaltningar kommer att bedriva ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete på temat.
Fråga 3: Om inte, avser kommunstyrelsens ordförande se till att sådan rutiner
utformas och börjar tillämpas?
-
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§ 21

MK KS 2019/00037-1

Besvarande av interpellation till byggnadsnämndens
ordförande Joakim Linder (MOP) om stadsplanen för Måmyren
Lennart Sohlberg (S) har till byggnadsnämndens ordförande ställt en interpellation om
stadsplanen för Måmyren.
Till att börja med så är det helt korrekt det som står i interpellationen att ärendet, som
egentligen består av tre ansökningar, tagit lång tid och krävt många möten där byggherren
och tjänstemän på stadsbyggnadskontoret diskuterat och försökt lösa de svårigheter som
byggherrens projekt innebär. Många timmar har ägnats åt detta.
Det första ärendet, ett förhandsbesked, inlämnades redan 201 7 och resulterade i ett positivt
beslut som innebar att placeringen av byggnaden, och inte så mycket byggnadens utförande,
prövades. Redan vid detta tillfälle uppmärksammades att planlösningen behövde arbetas
om så att sovrummen placerades mot den tysta sidan. Efter detta lämnades en
bygglovsansökan in, dock med samma planlösning som tidigare.
Detta påtalades för byggherren som inte var villig att ändra på sovrummens placering.
Samtidigt inlämnades en bullerutredning som visade på att gällande riktvärden avseende
buller ej uppnåddes. Byggherrens egen bullerexpert konstaterade att ”för att lösa
bullerfrågorna bör sovrummen placeras mot den tysta sidan”, dvs in mot området och bort
från E45:an.
Byggherren ville ändå få sitt ärende prövat i byggnadsnämnden vilket gjordes under 201 8.
Beslutet blev ett avslag. Byggherren valde att inte överklaga beslutet utan detta vann laga
kraft.
Under hösten 201 8 kom byggherren in med en ny ansökan nu med samma planlösning
men där huskroppen vridits ett kvarts varv. Denna lösning var om möjligt ännu sämre då
den ”tysta sidan” nu endast bestod av en gavel. Även denna gång lämnades en
bullerutredning in som återigen konstaterade att bullervärdena överskreds.
Bullerutredningens slutsats var samma som tidigare, att projektet inte klarade gällande
riktvärden för god ljudmiljö.
Stadsarkitekten initierade då ett möte för att diskutera projekt et med byggherren.
Byggherren har även byggt bostäder i Stockholm och undrade hur stadsbyggnadskontoret
där prövade bostadsprojekt. Stadsarkitekten lovade att undersöka detta och även att
diskutera detta med byggnadsnämnden.
Stockholms kommun har ofta besvärliga förhållanden vad gäller trafik och bullerutsatta
lägen för bostadsprojekt. Samma riktvärden gäller naturligtvis i hela landet men Stockholm
väljer att undanta några lägenheter i projekten från bullerkraven. Detta innebär att dessa
lägenheter ej uppfyller kraven på god ljudmiljö.
Frågan om man var villig att frångå kraven enligt ”Stockholmsmodellen” ställdes sen till
byggnadsnämnden i Mora vid två tillfällen i november och december 2018.
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Svaret blev att de inte var villiga att frångå de restriktioner och den förordning om god
ljudmiljö som gäller. De komplexa bullerproblem som finns i storstadsmiljö har vi inte i
Mora, och bullerproblematiken i vår kommun kan lösas utan att göra avkall på regelverket.
Detta har meddelats till byggherren och frågan har även ställts om de avser att dra tillbaka
sin ansökan så att inte ytterligare kostnader läggs på ärendet. Byggherren har meddelat att
de vill ha sin ansökan prövad, vilket skedde på byggnadsnämnden i februari 2019, där
ansökan avslogs.
Fråga 1: Har vi alltså en antagen stadsplan för ett attraktivt bostadsområde
som, på grund av närheten till E45, inte ger möjlighet att bygga enligt planen,
utan att byggandet är förenat med stora extra kostnader för att klara planens
krav på bullernivåer?
Svar: Det går naturligtvis mycket bra att bygga enligt planen, men problemet i detta ärende
är att byggherren inte vill bygga enligt planen. Om de hade följt planbestämmelserna hade
ett positivt bygglov lämnats redan 2018
Fråga 2: Varför har detta i så fall inte kommunicerats med kommunstyrelsen
så snart problemet upptäckts?
Svar: Det är ett missförstånd att det ”inte går att bygga enligt planen”. Planen är givetvis
byggbar men projektet är inte byggbart. Det är inte en KS-fråga att det finns ett
bostadsprojekt som är fel för just denna plats.
Fråga 3: Planen fastställdes med de regler för tillåtet trafikbuller som gällde
före 1 juli 2017. Har byggnadsnämnden utrett möjligheten att göra en ändring
av planen med tillämpning av de nya, högre, riktvärdena för trafikbuller som
regeringen beslutade ska gälla från och med 1 juli 2017?
Svar: Projektet uppfyller inte heller de nya riktvärdena.
Fråga 4: Skulle en sådan ändring i så fall möjliggöra bygglov för de tänkta flerfamiljshusen,
eller krävs ytterligare åtgärder från kommunen och/eller byggherren? I så fall, vilka?
Svar: De åtgärder som krävs är att man ritar om planlösningarna så att sovrummen vetter
mot den tysta sidan, bort från E45:an. Då behöver inte heller planen göras om.
Fråga 5: På vilket sätt har byggnadsnämnden egentligen ”signalerat” att bygglov inte kan
beviljas för projektet om detta kräver avsteg från gällande plan?
Svar: Det har kommunicerats dels muntligen att byggnadsnämnden ämnade diskutera
frågan dels via mail där besked om utfallet redovisades. Åtgärden sågs som en ”sista utväg”
efter otaliga möten på stadsbyggnadskontoret, via mail och telefonsamtal, då byggherren
hela tiden vägrat ändra planlösningen. Endast en mindre ändring genomfördes som inte
löste huvudproblemet.
Fråga 6: Vilka kan konsekvenserna bli om bygglov ändå beviljas genom begränsade
undantag från gällande, eller efter det nya regelverket justerad, stadsplan?
Svar: Om positivt bygglov beviljas blir detta en avvikelse som inte är i enlighet med Planoch bygglagen. Ett antal lägenheter uppfyller då inte heller gällande riktlinjer för god
ljudmiljö.
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§ 22

MK KS 2019/00043-1

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Moras arbete
mot våld i nära relationer
Karin Lübeck (S) har till kommunstyrelsens ordförande ställt en interpellation om Moras
arbete mot våld i nära relation.
Fråga 1: Hur ser kommunens strategiska plan ut när det gäller arbete med våld
i nära relation?
Det finns ingen kommunövergripande strategisk plan kring arbetet med våld i nära
relation.
Fråga 2: Hur arbetar kommunens olika förvaltningar för att förverkliga målen
i ”Strategi Hållbara Mora” och Nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor?
I ”Strategi Hållbara Mora” står det att ”Kommunen ska i sin verksamhet och i samarbete
med andra arbeta för att våld i nära relationer ska upptäckas synliggöras, förebyggas och
åtgärdas.”
Socialförvaltningen har på Mora kommuns Facebook-sida sedan den 4 december 2018 en
betald annons på med en informationsfilm om Familjefrids verksamhet. Filmen visas till
män och kvinnor över 18 år i Mora. Fram till den 4 mars har 24 520 unika visningar
(personer) sett videon, varav 19 144 personer har tittat på videon i 10 sekunder eller längre.
Filmen finns även på youtube med textning på de i Mora kommun vanligaste språken
utöver svenska.
Samordnare för våld i nära relationer har deltagit på seniordagar och talat om våld i nära
relation när man är äldre än 65 år.
Samordnare mot våld i nära relation kommer att delta på Anhörigmässa i mars för personer
med funktionsnedsättning och tala om våld i nära relationer för personer med psykisk och
fysisk funktionsnedsättning.
Campus Mora har under hösten 2018 haft ett välbesökt seminarium för kommunanställda
rörande barn som upplever våld i hemmet och vilka konsekvenser det får på lång sikt.
Under 2019 kommer Socialförvaltningen börja arbeta med ett våldsförebyggande program
(V.I.P.)
V.I.P.-programmet utgörs av en strukturerad, pedagogisk gruppledarutbildning vars syfte är
att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella/psykiska
funktionsvariationer. Läs mer på https://www.eskilstuna.se/omsorg-ochstod/funktionsnedsattning/vuxna/vip-.html.
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Samordnare mot våld i nära relationer omvärldsbevakar området vad gäller bl.a. kunskap
och forskning och skriver veckobrev i ämnet som läggs ut på kommunens intranät och
sprids via mail.
Liten och Trygg och Det handlar om kärlek är två koncept riktade mot förskola, grundskola
och gymnasium som kommunen arbetar med vars syfte är att upptäcka och förebygga våld i
nära relationer.
Det handlar om kärlek är exempel på våldsförebyggande arbete som lyfts fram i den
nationella strategin. Konceptet Liten och Trygg som riktar sig mot förskola svarar mot
strategins fösta målsättning att i högre grad förhindra att våld överhuvudtaget uppstår.
Samordnare mot våld i nära relationer anordnar några tillfällen per termin seminarier i
aktuella frågor för olika funktioner i kommunen. Målet med seminarierna är desamma som
även anges som den nationella strategins målsättningar nämligen ett utökat och
verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd
och stöd för utsatta kvinnor och barn. Exempel på seminarier under 2018 har varit:
Polisen brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp, polisens utredare för våld i nära relationer
och Familjefrid presenterade sina verksamheter.
Advokat har seminarium gällande LVU i förhållande till heder samt berättar om några
rättsfall.
Utrikesdepartementet har via SKYPE ett seminarium om barn och unga förda utomlands
mot sin vilja.
Mora tingsrätt och Familjerätten har seminarium kring frågor om vårdnad, boende och
umgänge när föräldrar inte bor tillsammans och där det finns uppgifter om att det har
förekommit våld i nära relation.
Halvdagsutbildning om kvinnlig könsstympning och hedersrelaterat våld och förtryck på
Mora gymnasium. Målgrupp var lärare, elevhälsa och handläggare IFO. Föreläsare från
Nationella kompetensteamet.
Fråga 3: Vilken omfattning har våld i nära relation i kommunen?
2016 gjorde kommunen en omfångsundersökning bland kommuninvånare. Resultatet
visade att 20% någon gång under livet varit utsatt för våld i en relation, 6 % uppgav en
utsatthet under föregående år. Kommunens resultat stämde ganska bra överens med
resultat från nationella undersökningar. På grund av hög kostnad finns i nuläget inga planer
på ytterligare omfångsundersökningar.
Fråga 4: Har kommunen gjort någon ekonomisk utredning av vad våld i nära
relation kostar i kommunen per år?
Nej.
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Fråga 5: Hur många barn i kommunen är utsatta för våld eller har bevittnat
våld?
Kommunen utgår från att vi är jämförbara med övriga landet i dessa frågor. Stiftelsen
Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och
Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Studien är en
nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och
årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat på frågor
om utsatthet för olika former av våld under hela uppväxten.
Resultatet visar att:
- 24 procent av eleverna har någon gång blivit utsatta för fysiskt våld av en vuxen
person (föräldrar eller annan vuxen person).
- 16 procent av eleverna har blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen.
- 14 procent av eleverna har upplevt våld mellan vuxna i familjen, det vill säga att en
förälder utövat fysiskt eller psykiskt våld mot en annan förälder.
- Totalt sex procent har blivit försummade. En procent har utsatts för fysisk
försummelse och fem procent för emotionell försummelse.
- Totalt nio procent, 14 procent av flickorna och två procent av pojkarna, har utsatts
för sexuella övergrepp av en vuxen person.
Dessa resultat får anses vara representativa även för Mora kommun.
Fråga 6: Hur ser samarbetet mellan berörda verksamheter ut?
Socialförvaltningen: Samordnarna mot våld i nära relation har inlett samarbete med Föroch grundskoleförvaltningen genom att utbilda all förskolepersonal i "Liten och Trygg" från
Brottsoffermyndigheten, samt genom att under hösten 2019 genomföra Kärleken är fri på
Morkarlbyhöjdens skola. Båda dessa aktiviteter kan sägas vara förebyggande samt att de
syftar till att upptäcka våld i nära relation.
Samordnarna mot våld i nära relation har inlett samarbete med Gymnasieförvaltningen
genom Kärleken är fri. Samt påbörjat ett annat våldsförebyggande samarbete som
förhoppningsvis kommer att inledas under hösten.
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