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§ 149 MK KS 2018/00522-3 

 

Hantering av driftstöd enligt GBER 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar 7 497 770 kronor till AB Dalaflyget för täckning av 

förluster under år 2018, samt 7 695 340 kronor till AB Dalaflyget för täckning 
av förluster under år 2019.  

2. Medlen överförs till Borlänge kommun som ansvarar för utbetalning till AB 
Dalaflyget och som gör bedömningen av att samtliga villkor i kommissionens 
förordning är uppfyllda. 

3. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget, artikel 56 a. 

Sammanfattning av ärendet 
EU-kommissionen har beslutat om vissa förenklingar när det gäller stöd till flygplatser. 
Det har skett genom en utvidgning av den allmänna gruppundantagsförordningen för 
statligt stöd (GBER).  
 
När en kommun eller ett landsting stöttar vissa ekonomiska verksamheter ska det 
göras med beaktande av EU:s statsstödsregler. De grundläggande reglerna om statlig 
stöd finns i artiklarna 107–109 fördraget om Europeiska unionens. I Sverige gäller 
även lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (SFS 2013:388). 
Där framgår bl.a. i paragraferna 12 och 12 a stödgivares skyldighet att informera 
regeringen om aviserade stödåtgärder, eller att lämna uppgifter för offentliggörande 
och rapportering av stödåtgärden. 
 
AB Dalaflyget bedriver både ekonomisk och icke- ekonomisk verksamhet. Verksamhet 
som inte är ekonomisk och således inte omfattas av statsstödsbestämmelserna är t.ex. 
underhåll och förbättring av luftfartssäkerhet, skydd och flygledning. Verksamhet i 
form av att tillhandahålla passagerare eller företag transporttjänster utgör ekonomisk 
verksamhet som direkt påverkas av statsstödsreglerna i EUF-fördraget. Förenklat 
innebär det att offentliga medel inte utan förhandsgodkännande av EU- kommissionen 
får tillskjutas en ekonomisk verksamhet på ett sätt som riskerar att påverka 
konkurrensen eller handeln mellan medlemsstaterna. 
 
För att GBER ska kunna tillämpas måste de specifika kraven i förordningen vara 
uppfyllda. För Mora kommun framgår de specifika kraven av beslutsunderlagen. För 
AB Dalaflygets ägare är det Borlänge kommun som svarar för en samlad bedömning 
och kontroll av att stödet i GBER är uppfyllda. Det är även Borlänge kommun som ska 
rapportera ägarnas samlade stöd, inklusive det statliga driftbidraget, till kommissionen 
via Näringsdepartementet. 
 
I beloppet kommunstyrelsen har att bevilja för 2018 och 2019 är det budgeterade 
aktieägartillskottet. Beloppen anges inklusive medel erhållna inom ramen för 
förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga A - Mora 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen beviljar 7 497 770 kronor till AB Dalaflyget för täckning av 
förluster under år 2018, samt 7 695 340 kronor till AB Dalaflyget för täckning 
av förluster under år 2019.  

2. Medlen överförs till Borlänge kommun som ansvarar för utbetalning till AB 
Dalaflyget och som gör bedömningen av att samtliga villkor i kommissionens 
förordning är uppfyllda. 

3. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget, artikel 56 a. 

Sändlista 
AB Dalaflyget 
Linda Eldblad 
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§ 150 MK KS 2018/00079-3 

 

Besvarande av medborgarförslag om idrottsmuseum 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige i Mora kommun har mottagit ett medborgarförslag om att kommunen bör 
ta initiativ till att skapa ett idrottsmuseum tillsammans med kommunens idrotts-
föreningar. Förslagsställaren skriver att Mora är en framstående idrottskommun som 
under 2017 hamnade på plats 21 av landets främsta idrottskommuner samt blev den 
tredje bästa elitidrottskommunen.  
 
Mora kommun är som förslagsställaren skriver en framstående idrottskommun med ett 
starkt föreningsliv. Mora har sedan förslaget lämnats in nu fått utmärkelsen som årets 
elitidrottskommun och klättrat till plats 19 av landets främsta idrottskommuner. 
Kommunen är på olika sätt med och gör detta möjligt. Exempelvis genom gåvan av 
fastigheten Målkullan till Vasaloppet för att hedra minnet av Mora-Nisse. Kommunens 
möjliggörande för föreningar att söka föreningsbidrag för lokalhyra och drift- och 
investeringar. Uppmärksammandet av personer som inom idrotten genomfört en 
betydande insats vid nationaldagsfirandet m.m.  
 
Avseende frågan om museum så finns det redan etablerade museer med ett idrottstema 
i Dalarna. Falun har Dalarnas idrottsmuseum med utställningar om dalaidrottens 
historia, bakgrund och framväxt. I Mora finns Vasaloppsmuséet och i Lima Sixten 
Jernbergs museum.  
 
Ett kommunalt initiativ till ett idrottsmuseum i Mora som bär sina egna kostnader är 
svårt att genomföra för en kommun i Moras storlek. Trenden som råder bland 
museibesökare är att museer som finansieras genom en entréavgift tenderar till ett 
minskat antal besökare, samtidigt som besöken till museer med fri entré tenderar att 
öka. De idrottsmuseer som idag finns i Dalarna tar ingen avgift för inträdet utan 
finansieras av annan. Detta skulle troligen innebära att Moras skattekollektiv slutligen 
får stå för kostnaden om ett idrottsmuseum bildades i kommunens regi. 
 
Förslaget som sådant är bra och kommunen ser inget hinder i att intresserade idrotts-
föreningar i kommunen själva initierar ett sådant arbete.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterad 2018-03-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 151 MK KS 2018/00441-1 

 

Reglemente - Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 
daterat 2018-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 
 
Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen. 
 
Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för kommunstyrelsen upprättats. 
Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-
07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I 
samband med detta arbete har samtliga kommunens nämndsreglementen (med 
undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för att få en likartad struktur på 
kommunens reglementen. 
 
Vad avser kommunstyrelsens reglemente har vissa förändringar skett i förhållande till 
det tidigare gällande, innebärande bl.a. att 

- med stöd av kommunallagen (KL) 6 kap 8 § ges kommunstyrelsen rätt att fatta 
vissa för nämnderna bindande beslut (reglementet 3 §), 

- det tydliggörs av kommunstyrelsen leder och samordnar 
lokalförsörjningsplaneringen (reglementet 4 §), 

- kommunstyrelsens uppsiktsplikt även omfattar eventuell, med stöd av KL 9 kap 
37 §, ingångna avtal om avtalssamverkan (reglementet 5 §), 

- kommunstyrelsen ges ett ansvar i kommunövergripande strategiska 
integrationsfrågor (reglementet 5 §), 

- kommunstyrelsen ansvarar för alla köp, försäljning och byte av mark och 
fastigheter samt avtal om fastighetsreglering (reglementet 9 §), 

- kommunstyrelsen ges ansvaret för kommunens planarbete enligt PBL 
(reglementet9 §), 

- kommunstyrelsen ges, med anledning av bildandet av ett räddningsförbund, 
rätt att fatta beslut rörande eldningsförbud och brandskyddskontroll av vissa 
eldningsanordningar (reglementet 9 §), 

- ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 
partierna (reglementet 34 §), 

- kommunstyrelsens beredningsordning ingår i reglementet 43 §. 
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Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2018-11-15. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
daterad 2018-11-15. 

Sändlista 
- 
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§ 152 MK KS 2018/00439-1 

 

Reglemente - Byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för byggnadsnämnden, 
daterat 2018-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 
 
Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen.  
 
Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för byggnadsnämnden upprättats. 
Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-
07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I 
samband med detta arbete har samtliga kommunens nämndsreglementen (med 
undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för att få en likartad struktur på 
kommunens reglementen. 
 
Vad avser byggnadsnämndens reglemente har vissa förändringar skett i förhållande till 
det tidigare gällande, innebärande bl.a. att 

- kommunstyrelsen övertar byggnadsnämndens ansvar för kommunens 
planarbete enligt PBL vilket därför utgått ur nämndens reglemente 

- ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 
partierna (reglementet 20 §), 

- nämndens beredningsordning ingår i reglementet 29 §. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för byggnadsnämnden, daterad 2018-11-15. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för byggnadsnämnden 
daterat 2018-11-15. 

Sändlista 
Byggnadsnämnden 
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§ 153 MK KS 2018/00440-1 

 

Reglemente - För- och grundskolenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta.  
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för för- och 
grundskolenämnden, daterat 2018-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 
 
Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen. 
 
Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för För- och grundskolenämnden 
upprättats. Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges 
beslut 2018-05-07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). I samband med detta arbete har samtliga kommunens 
nämndsreglementen (med undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för 
att få en likartad struktur på kommunens reglementen. 
 
Vad avser för- och grundskolenämndens reglemente har vissa förändringar skett i 
förhållande till det tidigare gällande, innebärande bl.a. att 

- nämnden ges rätt att inrätta självförvaltningsorgan (reglementet 10 §) 
- ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 

partierna (reglementet 20 §), 
- nämndens beredningsordning ingår i reglementet 29 §. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för för- och grundskolenämnden, daterad 2018-11-15 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta.  
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för för- och 
grundskolenämnden daterad 2018-11-15. 

Sändlista 
För- och grundskolenämnden 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2014-2018 
Sammanträdesdatum: 2018-11-27 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-127 

10(32) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 154 MK KS 2018/00442-1 

 

Reglemente - Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden, daterad 2018-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 
 
Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen. 
 
Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden upprättats. 
Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-
07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I 
samband med detta arbete har samtliga kommunens nämndsreglementen (med 
undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för att få en likartad struktur på 
kommunens reglementen. 
 
Vad avser kultur- och fritidsnämndens reglemente har vissa uppgifter överförts från 
tekniska nämnden till den nybildade nämnden, innebärande bl.a. att nämnden 
ansvarar för:  

- biblioteksverksamhet 
- kulturminnesvård 
- bygdearkiv 
- allmänkulturell verksamhet 
- kulturskola 
- fritidsgårdsverksamhet 
- simhallsverksamhet 
- anläggningsbokning 
- föreningsdialog 
- föreningsbidrag 
- uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar och allmänheten 
- försäljning av spårkort 
- konsumentvägledning. 

 
Vidare framgår av reglementet, i likhet med övriga nämnder att: 

- ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 
partierna (reglementet 19 §), 

- nämndens beredningsordning ingår i reglementet 28 §. 
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Beslutsunderlag 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterad 2018-11-15. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden, daterad 2018-11-15. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 155 MK KS 2018/00443-1 

 

Reglemente - Servicenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för servicenämnden, 
daterad 2018-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 
 
Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen. 
 
Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för servicenämnden upprättats. 
Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-
07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I 
samband med detta arbete har samtliga kommunens nämndsreglementen (med 
undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för att få en likartad struktur på 
kommunens reglementen. 
 
Servicenämnden är en utförarnämnd och ska på uppdrag av övriga nämnder 
tillhandahålla och utföra tjänster inom området stödfunktioner. Servicenämnden har i 
reglementet tillförts ansvaret för att samordna och utföra de aktiviteter som stödjer 
kommunens övriga verksamheter inom följande områden 

- på uppdrag av övriga nämnder ansvara för kost- och måltidsverksamhet  
- vaktmästerifunktionen inom kommunen 
- växel- och receptionstjänster 
- intern administrativ service såsom kopiering, posthantering och 

mötestekniksutrustning 
- fordonförsörjningssverksamhet  
- bemanningsverksamhet inom omsorgs- och utbildningsverksamheten 

innebärande att utifrån uppdrag från socialnämnden, för- och 
grundskolenämnden samt gymnasienämnden tillhandahålla vikarier med 
relevant kompetens samt inom äldreomsorgen fördela personal från 
personalpoolen, 

- operativ säkerhetsverksamhet 
 
Vidare framgår av reglementet, i likhet med övriga nämnder att 

- ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 
partierna (reglementet 20 §), 

nämndens beredningsordning ingår i reglementet 30 §. 
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Beslutsunderlag 
Reglemente för servicenämnden, daterad 2018-11-15. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för servicenämnden, 
daterad 2018-11-15. 

Sändlista 
Servicenämnden 
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§ 156 MK KS 2018/00444-1 

 

Reglemente - Socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för socialnämnden, 
daterat 2018-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 
 
Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen. 
 
Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för socialnämnden upprättats. 
Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-
07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I 
samband med detta arbete har samtliga kommunens nämndsreglementen (med 
undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för att få en likartad struktur på 
kommunens reglementen. 
 
Vad avser socialnämndens reglemente har vissa förändringar skett i förhållande till det 
tidigare gällande, innebärande bl.a. att 

- nämnden svarar för kommunens uppgifter inom området integration avseende 
bl.a. mottagande och etablering av nyanlända,  

- nämnden ges rätt att inrätta självförvaltningsorgan (reglementet 11 §),  
- ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 

partierna (reglementet 21 §), 
- nämndens beredningsordning ingår i reglementet 30§. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för socialnämnden, daterad 2018-11-15. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för socialnämnden 
daterat 2018-11-15. 

Sändlista 
Socialnämnden 
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§ 157 MK KS 2018/00445-1 

 

Reglemente - Tekniska nämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för tekniska nämnden, 
daterad 2018-11-15 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-07, § 38, bl.a. att fastställa Mora kommuns 
nämndorganisation från och med 1 januari 2019 i enlighet med beslutsförslag daterat 
2018-04-09 samt att uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 ta fram förslag till 
reglementen. 
 
Den nya organisationen innebär att två nya nämnder tillskapas i form av en kultur- och 
fritidsnämnd samt en servicenämnd. Vidare innebar beslutet att kommunens uppgifter 
inom planväsendet flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ytterligare ett 
skäl till organisationsförändringen är att ge kommunstyrelsen en mer strategisk och 
övergripande roll i organisationen. 
 
Utifrån uppdraget har förslag till reglemente för tekniska nämnden upprättats. 
Reglementet har upprättats utifrån riktlinjerna i kommunfullmäktiges beslut 2018-05-
07 samt den struktur som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I 
samband med detta arbete har samtliga kommunens nämndsreglementen (med 
undantag för de gemensamma nämnderna) reviderats för att få en likartad struktur på 
kommunens reglementen. 
 
Vad avser tekniska nämndens reglemente har vissa förändringar skett i förhållande till 
det tidigare gällande, innebärande bl.a. att 

- kultur- och fritidsnämnden övertar tekniska nämndens ansvar för 
föreningsfrågor vilket därför utgått ur nämndens reglemente. 

- det förtydligas att nämnden utför kommunens exploateringsverksamhet och 
lokalresursplanering efter riktlinjer och beslut från kommunstyrelsen. 

- beslut avseende alla köp och försäljningar av mark och fastigheter överförs till 
kommunstyrelsen 

- ansvaret för att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots förfall förs över till 
partierna (reglementet 19 §), 

- nämndens beredningsordning ingår i reglementet 28 §. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för tekniska nämnden, daterad 2018-11-15. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för tekniska nämnden 
daterad 2018-11-15 

Sändlista 
Tekniska nämnden 
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§ 158 MK KS 2016/00602-6 

 

Framtida organisation av gemensam kosthantering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med att utreda förslag 2B och 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun och Landstinget Dalarna har sedan 2009 samverkat i en gemensam 
nämnd avseende kostförsörjning för den kommunala äldreomsorgen och Mora lasarett. 
Parterna har inför att avtalsperiodens slut genomfört en gemensam utredning om 
fortsatt samverkan i Aromköket. 
 
Mora kommun har därefter genomfört en fördjupad utredning för hela kommunens 
kostförsörjning med utgångspunkt i en hållbar framtida köksstruktur. Den fördjupade 
utredningen visar att kommunens köksobjekt överlag har stora brister. Alternativet att 
idag rusta och anpassa köken så att de möter aktuella funktioner och krav i rådande 
lagstiftning skulle enligt utredningen kosta ca 100 miljoner kronor.  
 
Med den fördjupade utredningen följer ett antal förslag till en framtida köksstruktur 
för Mora kommun varav två förslag förordas. Det första alternativet som förordas är 
alternativ 2B som har en uppskattad kostnad på ca 61 miljoner kronor. Det andra 
alternativet som förordas är alternativ 3 med en uppskattad kostnad om ca 52 miljoner 
kronor för Mora kommun samt ca 16 miljoner i Aromköket för Landstinget Dalarna. En 
av fördelarna med de båda förslagen är att de har lägre driftskostnader än nuläget, 
oavsett om det sker en investering eller består utan anpassningar.  
 
Kommunen behöver nu fatta beslut om att gå vidare med utredningens förordade 
förslag. Båda förslagen innebär en fortsättning på samverkan med Landstinget Dalarna 
som efter kommunens inriktningsbeslut fattar ett eget beslut då förslagen innebär 
investeringar även för landstinget.  
 
Oavsett val av alternativ behöver investeringar ske omgående för de förskolor som idag 
har störst brister, vilket under 2019 innebär investeringar i matvagnar för leverans av 
mat.  

Beslutsunderlag 
Kostutredning med hörande bilagor, daterad 2018-09-24 
Driftskostnader nuläge - utan insatser relaterat krav och funktion 
Presentation med förordade förslag- Kommunstyrelse 6 nov 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med att utreda förslag 2B och 3. 

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av 

beslutsunderlag, enligt bifogat yrkande. 

Malin Höglund (M), Göran Aronsson (KD) och Lars Nises (C) yrkar bifall till förslag till 

beslut.  
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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. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet till från för eget yrkande.  

Sändlista 
Landstinget Dalarna 
Kostenheten 
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§ 159 MK KS 2018/00375-2 

 

Policy - Måltider och livsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till policy för måltider och livsmedel i Mora kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Parallellt med kostutredningen har ett arbete pågått med att ta fram ett förslag till 
policy för tillagning och servering av mat och måltider i Mora kommun.  
 
Våra matvanor grundläggs redan i unga år och ska sedan främja god folkhälsa och ge 
förutsättningar för ett gott liv. Mora kommun ska sträva till att erbjuda en välsmakande 
mat som är hållbar, kostnadseffektiv och hälsofrämjande måltidsförsörjning som 
genomsyras av kunskap och profession i alla stadier.  
 
Syftet med förslaget till måltidspolicyn är att beskriva kommunens förhållningssätt och 
fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet samt som ett stöd för att 
kvalitetssäkra måltidsverksamheten.  
 
Måltidspolicyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och samtlig 
berörd personal samt utförare vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift. 
Måltidspolicyn för Mora kommun har tagits fram med utgångspunkt i plattform 2015 – 
2018 ”Ett växande Mora – för alla” samt ”Strategi, Hållbara Mora” – stärkt social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

Beslutsunderlag 
Policy för måltider och livsmedel i Mora kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen antar förslaget till policy för måltider och livsmedel i Mora kommun. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar med bifall från David Örnberg (V) och Pär Dalkvist (SD) att 

ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlag. 

Malin Höglund (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet 

ska beslutas under sammanträdet eller återremitteras, varvid det först nämnde 

förklaras bifallet.  

 

 

Votering 
Votering begärs och följande voteringsordning föreslås och godkänns: 
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- den som vill att ärendet ska beslutas under sammanträdet röstar JA  

- den som vill att ärendet ska återremitteras svarar NEJ. 

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 7 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt följande: 

Rose-Mari Bogg (C) JA 
Lars Nises (C)  JA 
Johan Hed (C) JA 
Joakim Linder (MOP) JA 
Malin Höglund (M)  JA 
Göran Aronson (KD) JA 
Lennart Sohlberg (S)  NEJ 
Nice Mattsson (S) NEJ 
David Örnberg (V)  NEJ 
Pär Dalkvist (SD) NEJ 
Ingvar Niilimaa (MOP)  JA 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut. 

Reservation 
Reservation från Lennart Sohlberg (S), Nice Matsson (S), David Örnberg (V) och Pär 

Dalkvist (SD).  

Sändlista 
- 
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§ 160 MK KS 2018/00376-2 

 

Riktlinjer - Måltider och livsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för måltider och livsmedel i Mora kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Parallellt med kostutredningen har ett arbete pågått med att ta fram ett förslag till 
övergripande riktlinjer för tillagning och servering av mat och måltider i Mora 
kommun.  
 
Förslaget till riktlinje beskriver kommunens förutsättningar som ska gälla för måltider 
och livsmedel i Mora kommun. Riktlinjen ska utgöra ett stöd för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheter och servering, inom all kök-/serveringsverksamhet i Moras 
samtliga nämnder. 
  
Riktlinjen belyser därutöver områden som hållbarhet, kvalitetsuppföljning, policy för 
upphandling, transporter etc.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för måltider och livsmedel i Mora kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för måltider och livsmedel i Mora kommun. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar med bifall från David Örnberg (V) och Pär Dalkvist (SD) att 

ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlag.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet 

ska beslutas under sammanträdet eller återremitteras, varvid det först nämnde 

förklaras bifallet. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut. 

Reservation 
Reservation från Lennart Sohlberg (S), Nice Matsson (S), David Örnberg (V) och Pär 

Dalkvist (SD).  

Sändlista 
- 
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§ 161 MK KS 2018/00422-1 

 

Ombudsinstruktion för aktieägarombud vid Morastrand AB 
bolagsstämma 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektör Peter Karlsson att vara 

aktieägarombud vid kommande bolagsstämma för Morastrand AB. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till aktieägarombudet att rösta för att 

bolagsstämman fattar beslut i enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat 
och godkänt den 26 november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun ser ett starkt behov av en soliditetsförstärkning av Morastrand AB. Det är en 

åtgärd för att utifrån ett aktieägarperspektiv framtidssäkra bolaget, som står inför stora 

investeringar m.m. 

Som ett led i att förstärka bolagets soliditet har kommunstyrelsen den 6 november 
föreslagit kommunfullmäktige besluta att Mora kommun ska teckna, och därigenom 
förvärva, 2000 aktier via nyemission i Morastrand AB till en teckningskurs om 1000 kr 
per aktie, till ett totalt anskaffningsvärde om 20 000 000 kronor.  
 
Kommunfullmäktige har vidare föreslagits godkänna en förändring av Morastrand 
AB:s bolagsordning enligt följande: 

• § 7 Aktiekapital, ändras till följande ny lydelse 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 72 000 000 
kronor. 

• § 8 Antal aktier, ändras till följande ny lydelse 
Antalet aktier ska vara lägst 1 300 stycken och högst 7 200 stycken. 

 
Kommunfullmäktige har därutöver föreslagits tillskjuta 25 000 000 kronor som 
aktieägartillskott till Morastrand AB.  
 
Åtgärder enligt ovan gäller under förutsättning att styrelsen och bolagsstämman för 
Morastrand AB fattar för nyemissionen erforderliga beslut.  
 
Kommunstyrelsen har slutligen föreslagit att kommunfullmäktige, under förutsättning 
av att ovanstående beslut fattas, uppdrar till kommunstyrelsen att vidta nödvändiga 
verkställande åtgärder. 
 
För verkställandet ingår att utse aktieägarombud som vid kommande bolagsstämma 
för Morastrand AB verkar för att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med vad 
kommunfullmäktige beslutat och godkänt. 

Beslutsunderlag 
- 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektör Peter Karlsson att vara 
aktieägarombud vid kommande bolagsstämma för Morastrand AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till aktieägarombudet att rösta för att 
bolagsstämman fattar beslut i enlighet med vad kommunfullmäktige beslutat 
och godkänt den 26 november 2018. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Sändlista 
Kommundirektören 
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§ 162 MK KS 2016/00086-28 

 

Samverkansavtal för E-arkivcentrum Dalarna 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansavtal avseende E-arkiv 
Dalarna.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera befogenhet till kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna samverkansavtal avseende E-arkivcentrum 
Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuncheferna/ kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade 2017-03-
14 att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet att 
kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och 
förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Genom kommunsamverkan 
kan de gemensamma resurserna användas mest kostnadseffektivt och kommunerna får 
ett funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad 
effektivitet och utveckling. 
 
I delrapporten för projektet Länsgemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 
rekommenderades en avtalssamverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. 
Dalarnas kommuner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i anskaffandet och 
förvaltning av e-arkivet samt att ge Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för 
tjänsten E-arkivcentrum Dalarna. Ett leverantörsavtal har tecknats mellan alla 
kommuner och leverantören av e-arkivsystemet, Ida Infront. 
 
Ett första förslag till samverkansavtal togs fram av Säters kommun. Styrgruppen beslöt 
2018-09-14 att remittera samverkansavtalet till kommundirektörerna i kommunerna. 
Projektets styrgrupp reviderade utifrån inkomna synpunkter, och fastställde därefter, 
ett nytt förslag. Samverkansavtalet beslutades av Säters kommunfullmäktige 2018-10-
15 och har därefter skickats ut till kommunerna för antagande. I föreslaget 
samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens innehåll, organisation och 
beslutsbefogenheter, ersättning och tvist. 

Beslutsunderlag 
Missiv avseende samverkansavtal för E-arkivcentrum Dalarna, daterat 2018-10-17 
Förslag till samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna 
Säters kommunfullmäktiges beslut 2018-10-15 § 11 
Delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna, daterad 2017-12-11 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansavtal avseende E-arkiv 
Dalarna.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera befogenhet till kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna samverkansavtal avseende E-arkivcentrum 
Dalarna. 
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Sändlista 
Kanslienheten 
Säters kommun 
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§ 163 MK KS 2018/00276-1 

 

Riktlinjer - Socialt företagande 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje arbetsintegrerande socialt företagande. 
2. Eventuella kostnader belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 

näringslivsutveckling. 
3. Kommunstyrelsen delegerar till utvecklingsenheten att besluta om startbidrag för 

ASF enligt riktlinjens kriterier. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen behövde tydliggöra sin roll i utvecklingen av socialt företagande. Denna 
riktlinje tydliggör mer specifikt kommunens viljeinriktning gällande 
arbetsintegrerande socialt företagande. 
 
Arbetsintegrerande sociala företag, förkortas i dokumentet ASF, utvidgar 
arbetsmarknaden genom att främja arbete och sysselsättning för människor som av 
olika anledningar står långt ifrån den. Genom ASF tas hela arbetskraftens potential 
tillvara och bidrar till en effektiv kompetensförsörjning. I ASF är den affärsmässiga 
verksamheten ett medel för att uppnå samhällsnyttiga mål, exempelvis minska 
utanförskap, förbättra klimat och miljö eller bidra till en tryggare livsmiljö. ASF 
producerar och säljer varor och tjänster liksom andra företag. Därutöver syftar ASF 
även till att skapa arbetstillfällen för människor som av olika anledningar står långt 
ifrån den reguljära arbetsmarknaden.  
  
Riktlinjen har tagits fram i samarbete med representanter från Utvecklingsenheten, 
Socialförvaltningen/Arbete och utveckling, Integrationsenheten, FINSAM norra 
Dalarna och Coompanion.  
 
Riktlinjens innehåll har även ett tydligt stöd i den nationella strategin för socialt 
företagande från 2018. 
 
Riktlinjen möjliggör finansiering i form av startbidrag, max 50 000 kr per uppstartat 
ASF.  Medlen tas från kommunstyrelsens medel för näringslivsutveckling.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för arbetsintegrerande socialt företagande 2018-11-13. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Kommunstyrelsen antar Riktlinje arbetsintegrerande socialt företagande. 
2. Eventuella kostnader belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 

näringslivsutveckling. 
3. Kommunstyrelsen delegerar till utvecklingsenheten att besluta om startbidrag för 

ASF enligt riktlinjens kriterier. 

Sändlista 
Socialnämnden, arbete och integration 
Kommunstyrelsen, upphandlingsenheten 
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§ 164 MK KS 2018/00484-1 

 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna (under förutsättning av 
att direktionen för Brandkåren Norra Dalarna rekommenderar föreslagen taxa). 

Sammanfattning av ärendet 
Från 1 januari 2019 kommer kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna att 
bedriva fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens 
kommuner). Innan förbundet startar krävs att respektive kommuns 
kommunfullmäktige beslutar om taxa för att förbundet att gälla from 1 januari 2019. 
Ett förslag till taxa har utarbetats av de fem kommunernas brandchefer.  
 
Direktionen för BRAND behandlar taxan den 23 november men för att hinna med 
beslut i respektive kommunfullmäktige innan årsskiftet rekommenderas beslutet under 
förutsättning av att förbundets direktion beslutar om taxan. För att taxan ska gälla 
krävs även likalydande beslut i samtliga kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Taxa 2019 Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2018-11-12 
Förklaring till taxa 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna (under förutsättning av 
att direktionen för Brandkåren Norra Dalarna rekommenderar föreslagen taxa). 

Sändlista 
Brandkåren Norra Dalarna 
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§ 165 MK KS 2017/00702-8 

 

Förlängning på tillfälligt stöd för ensamkommande unga 
asylsökande 

Beslut 
Kommunstyrelsen förlänger avtalet med Mora församling att gälla under 2019. 

Deltar ej 
Malin Höglund (M) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen under mandatperioden 2014-2018 beslutade om ett tillfälligt stöd för att 
underlätta för ensamkommande barn, som under asylprocessen blir myndiga och vill 
bo kvar i vistelsekommunen för att slutföra sin utbildning. Under hösten 2018 betalade 
samma regering ut ytterligare medel till kommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i början av 2018 om att tillsammans med Mora församling 
möjliggöra för målgruppen att bo kvar i Mora under 2018. Beslutet innebar att de 
invånare som haft möjlighet hyrt ut ett rum i den egna fastigheten. Fadderhemmen har 
förmedlats genom Navet och administrerats av Mora församling. 
 
Behovet av fadderhem under 2019 kvarstår men i en mindre omfattning än 2018. Det 
nu gällande avtalet löper till årsskiftet ut då kommunstyrelsens beslut begränsats till 
2018.  
 
Kommunstyrelsen i Mora kommun har därför att ta ställning till en fortsättning på 
avtalet som ingåtts med församlingen genom att besluta om en förlängning för 2019.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, 2018-01-16 § 17  
PM – Tillfälligt stöd för ensamkommande unga asylsökande, daterat 2017-12-22 
Förslag till förlängt avtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen förlänger avtalet med Mora församling att gälla under 2019. 

Yrkande 
Göran Aronsson (KD), Lennart Sohlberg (S), Lars Nises (C), Johan Hed (C) och     

Rose-Mari Bogg (C) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Pär Dalkvist (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på förslag till 

beslut och på yrkande om avslag, varvid det först nämnda förklaras bifallet.  
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Reservation 
Pär Dalkvist (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Sändlista 
Mora församling  
Ekonomienheten 
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§ 166 MK KS 2018/00274-11 

 

Ekonomisk uppföljning oktober 2018 - Tekniska nämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens ekonomiska redovisning per oktober 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018, med anledning av att årets första 
verksamhetsuppföljning (VUP1) 2018 som då visade en negativ prognos om 4,2 
miljoner kronor, att de nämnder som efter VUP1 redovisar störst underskott kommer 
på varje kommunstyrelsesammanträde under 2018 särskilt redogöra för sitt arbete med 
att minska underskotten. 

Beslutsunderlag 
Redovisning, uppföljning och åtgärder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens ekonomiska redovisning per oktober 
2018. 

Sändlista 
Tekniska nämnden 
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§ 167 MK KS 2018/00273-7 

 

Ekonomisk uppföljning oktober 2018 - Socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ekonomiska redovisning per oktober 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018, med anledning av att årets första 
verksamhetsuppföljning (VUP1) 2018 som då visade en negativ prognos om 4,2 
miljoner kronor, att de nämnder som efter VUP1 redovisar störst underskott kommer 
på varje kommunstyrelsesammanträde under 2018 särskilt redogöra för sitt arbete med 
att minska underskotten. 

Beslutsunderlag 
Redovisning, uppföljning och åtgärder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens ekonomiska redovisning per oktober 
2018. 

Sändlista 
Socialnämnden 
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§ 168 MK KS 2018/00275-12 

 

Ekonomisk uppföljning oktober 2018 - För- och 
grundskolenämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens ekonomiska redovisning 
per oktober 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018, med anledning av att årets första 
verksamhetsuppföljning (VUP1) 2018 som då visade en negativ prognos om 4,2 
miljoner kronor, att de nämnder som efter VUP1 redovisar störst underskott kommer 
på varje kommunstyrelsesammanträde under 2018 särskilt redogöra för sitt arbete med 
att minska underskotten. 

Beslutsunderlag 
Redovisning, uppföljning och åtgärder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens ekonomiska redovisning 
per oktober 2018.  

Sändlista 
För- och grundskolenämnden 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2014-2018 
Sammanträdesdatum: 2018-11-27 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-127 

32(32) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Bilaga: 

 

David Örnberg (V) yrkande om att ärende om framtida organisation av 

gemensam kosthantering ska återremitteras. 

Återremiss pga för dåligt underlag, till exempel ingen specificerad beräkning av 
portioner, personalkostnader. Det har förekommit olika versioner med olika 
uppgifter i olika nämnder, dåligt berett! Ärendet strider mot miljö och klimatplanen, 
(Strategi hållbara mora vad det gäller transporter). Väldigt stor ökning av tran-
sporter vilket måste utredas vilka fordon till transporter som ska användas. Ej 
redovisade kostnader som till exempel lastbryggor, varumottagning mm. Värme-
vagnarna fanns inte med i kalkylen, dock de med finns med i investeringsbudgeten 
innan vi beslutat vad det slutgiltiga förslaget blir. Kan detta vara ett objekt för 
Integrationsprojekt? Vi saknar tidsplan! 
 


