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Justering slamavgifter 2018
Avfallsansvarige Lena-Stina Björklund informerade att från och med 1 mars
2018 tar Suez AB över slam/fett- & spolentreprenaden. På grund av bl.a. lägre
anbudspriser på slam- o fettinsamlingen föreslås slamavgifterna justeras enligt
bilaga nr 3.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
slamavgifter enligt bilaga nr 3.
Styrelsen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige att slamavgifterna
ska gälla från 1 mars 2018.
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Camilla Staberg

Remissvar av departementspromemorian ”Ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar”, DS 2017:61
Sammanfattning av ärendet
Departementspromemorian ”Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar” har remitterats
till länsstyrelser, vissa statliga myndigheter och kommuner bland annat till Orsa
kommun.
Under våren 2017 skickade Landstinget Dalarna en remiss till länets kommuner samt
till Region Dalarna som rörde frågan om att överta det regionala utvecklingsansvaret
och att det därmed bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.
Syftet är att skapa en effektiv organisation som kan skapa goda förutsättningar för den
regionala utvecklingen samt hälso- och sjukvården.
Ärendet behandlades i Orsa kommunfullmäktige den 29 maj (§ 37). Beslutet var
följande:
”Kommunfullmäktige tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att den 1
januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Dalarna bildas en
region med ett direktvalt fullmäktige samt att framföra synpunkter på förslaget i
bifogat yttrande”.
Förutom tillstyrkan av remissen så framförde fullmäktige synpunkter kring att säkra
kommunernas delaktighet och inflytande över regionalpolitiska frågor såsom
infrastruktur och kollektivtrafik men även för andra regionala och kommunala frågor.
Efter vårens remissomgång har Landstinget Dalarna ansökt hos regeringen om att få
överta det regionala utvecklingsansvaret. Även Södermanland, Värmland och
Västerbottens läns landsting har ansökt.
Därför föreslås i remitterad departementspromemorian att lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län samt
en namnändring av lagen. Vidare finns förslag om att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen istället kan benämnas regionfullmäktige samt regionstyrelse. Vid
val gäller alltjämt beteckningen landstingsfullmäktige.
Vidare föreslås vissa ändringar till följd av ovanstående, bland annat för lagen om
strukturfondspartnerskap, registrering av verkliga huvudmän och kommunallagen
samt att lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av
telenät och att lagen om samverkansorgan i länen upphör att gälla. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
Departementspromemorian ”Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar”, DS 2017:61.

Förslag till beslut
Orsa kommun ställer sig bakom förslagen i promemorian ”Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar”, DS 2017:61.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-12-18

§ 121

MK KS 2017/00532-5

Revidering av stadgar för Mora kommuns miljöpris
Beslut
Kommunfullmäktige antar stadgar för Mora kommuns miljöpris.

Sammanfattning av ärendet
Utmärkelsen för Mora kommuns idrottspris delas idag ut i samband med kommunens
nationaldagsfirande. Det har uppmärksammats att även miljöpriset tillsammans med
kulturstipendier, kulturpriset och demokratistipendiet borde delas ut i samband med
nationaldagsfirandet, istället för som idag vid fullmäktiges decembersammanträde.
Fördelen med att flytta tidpunkten för miljöprisets utdelning är att utmärkelsen
uppmärksammas på ett annat sätt och inför en bredare publik under mer högtidliga
former.
Mora Orsa miljönämnd har yttrat sig över förslaget. Nämnden anför att för
administrationen kring valet av miljöpristagare är önskvärt om även Orsa kommun
ändrar datumet för utmärkelsen då nämnden är gemensam för kommunerna.
Yttrandet har delgetts Orsa kommunstyrelse
Revideringen framgår i förslaget till ny stadga där det som tagits bort är överstruket
och det som ändrats är kursiverat.

Beslutsunderlag
Förslag till stadgar för Mora kommuns miljöpris, daterat 2017-10-18

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar stadgar för Mora kommuns miljöpris.

Sändlista
Mora Orsa miljönämnden
Kommunstyrelsen i Orsa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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