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Besvarande av medborgarförslag - Klisterlappar till soptunnor 4 

Besvarande av medborgarförslag - Visselblåsarfunktion 5 

Besvarande av medborgarförslag - Regler kring medborgarförslag i 
fullmäktiges arbetsordning 

7 

Besvarande av medborgarförslag - Pausa budgetarbetet   9 

Besvarande av medborgarförslag - Återbruk i gamla systembolaget på gågatan  10 

Besvarande av motion - Säkra kompetensförsörjning och attraktivitet inom 
omvårdnadsyrken 

11 

Besvarande av motion - Ökad trafiksäkerhet på Badstubacksbron 13 

Besvarande av motion - Rullande uppföljning och prognos 14 

Besvarande av motion - Egna kök 15 

Besvarande av motion - Veganmat som bas 16 

Besvarande av motion - Ekonomihjälp vid budgetar 16 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 19 

Redovisning och granskning av partistöd år 2019 20 

Sammanträdesplan år 2021 21 

Mora kommuns uppvaktning för utförd idrottsprestation 22 

Regler för föreningsbidrag 23 

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18)  

24 

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 25 

Samarbetsavtal mellan Mora kommun och Changchun, Folkrepubliken Kina 
och översyn av vänortsavtal 

26 

Återförande av medel och äskande av medel 2021 för Gustav Vasa-jubileet 28 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Marget och Stig 
Richardssons stiftelse för år 2019 

30 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Mora kommuns 
förvaltade fonder för år 2019 

31 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen AB 
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32 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen M/S 
Gustaf Wasa AB 

33 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Ragnar 
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34 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen 
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35 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen 36 
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Siljansfors Skogsmuseum för år 2019 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen 
Vasaloppsleden för år 2019 

37 
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38 
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44 

Beslut om granskning gällande detaljplan för Stranden 54:5, 
Komministergården 

46 

Nämndinitiativ - Kartläggning av hotellnäringen i Mora 47 
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Uppdrag till gymnasienämnden, redovisa åtgärder för att få ekonomi i balans 57 

Uppdrag till servicenämnden, redovisa åtgärder för att få ekonomi i balans 58 
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§ 181 MK KS 2020/00198-4 

 

Besvarande av medborgarförslag - Klisterlappar till 
soptunnor 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag anges att det inte finns några tunnor för hundlatrin uppsatta i 
kommunen. Förslagsställaren önskar därför att det ska möjliggöras för att beställa 
klisterlappar som visar att det är ok att slänga påsen i någons sopkärl.  
 
I Mora finns det på ett antal platser runt om i kommunen avfallskorgar som är avsedda 
för hundlatrin. Vid dessa avfallskorgar finns det som oftast även latrinpåsar att tillgå. 
För den hundägare som inte hittar en sådan avfallskorg under promenaden bär med sig 
latrinpåsen hem för att slänga den tillsammans med soporna för restavfall.  
 
Möjligheten för en fastighetsägare som vill beställa en dekal för att visa en hundägare 
att det är ok att kasta latrinpåsen i kärlet för restavfall finns redan. Det är Svenska 
kennelklubben som tagit fram dessa, vilka finns att hämta i kommunhusets reception 
och att beställa hos det kommunala avfallsbolaget Nodava. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, mottagen 2020-06-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat.  

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 182 MK KS 2020/00240-2 

 

Besvarande av medborgarförslag - Visselblåsarfunktion 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om ett införande av en 
visselblåsartjänst. Förslagsställaren hänvisar till ett beslut i kommunfullmäktige från 
2018 som mynnade i att frågan om en oberoende visselblåsarfunktion skulle utredas. 
Förslagsställaren redogör för att det är viktigt, att som medborgare kan larma om det 
är något som upplevs som fel, och att en sådan funktion visar på omsorg för både 
anställda och boende i kommunen. Förslagsställaren förklarar att om kommunen inte 
inför en visselblåsarfunktion så finns det dem som är beredda att lansera ett privat 
initiativ för Mora kommun. 

 
En oberoende visselblåsarfunktion avser en eller flera former av kanaler och rutiner för 
att hantera inrapporterade missförhållanden från en visselblåsare. Om en arbetstagare 
slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen så är den anställde redan 
skyddad idag, enligt lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden. Med allvarliga missförhållanden avses brott 
med fängelse som påföljd eller missförhållanden som bedrägeri, förskingring, givande 
och tagande av muta etc.  
 
Det särskilda skyddet för repressalier mot visselblåsaren är rent arbetsrättslig och 
omfattar därför inte medborgaren. Om en medborgare vill slå larm om att allvarliga 
missförhållanden skett, så ska det anmälas till rättsväsendet eftersom kommunens 
möjligheter att skydda medborgaren inte är förenlig med lagen om offentlighet och 
sekretess. 
 
En visselblåsarfunktion ska heller inte ses som en ersättning för de olika möjligheter 
som redan finns att slå larm, utan ska ses och fungera som ett komplement till redan 
existerande kanaler. I den utredning som ska tas fram så ska det visas på om en sådan 
funktion ska inrättas i kommunen, om den i så fall ska finnas internt eller om det 
behöver upphandlas en utomstående aktör som kan säkerställa de i lagen ställda krav 
på visselblåsning.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, mottaget 2020-06-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat. 
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Yrkande 
Pär Dalkvist (SD) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på Pär Dalkvists yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
Pär Dalkvist (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
Personalenheten 
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§ 183 MK KS 2020/00117-3 

 

Besvarande av medborgarförslag - Regler kring 
medborgarförslag i fullmäktiges arbetsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som lämnats till fullmäktige föreslås en ändring i fullmäktiges 
arbetsordning. Det som föreslås är att den som lämnat ett medborgarförslag ska ges 
rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget ska behandlas. Förslagsställaren hänvisar till 
att detta gjorts möjligt efter ett förslag till en ändring i kommunallagen år 2005, där 
fullmäktige kan besluta om allmänhetens närvaro under ett sammanträde som en 
fullmäktigeberedning.  
 
Den medborgerliga förslagsrätten genom medborgarförslaget infördes 2002 genom en 
ändring i kommunallagen. Initialt likställdes medborgarförslaget med en motion och 
skulle i samtliga fall avgöras av kommunfullmäktige. I samband med lagändringen i 
kommunallagen från 2007, förenklades hanteringen av medborgarförslagen genom att 
ge kommunfullmäktige rätt att delegera besvarandet till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd. En av orsakerna till att revideringen infördes berodde på att fullmäktige i 
samband med 2002 lydelser var tvungen att besluta i frågor fullmäktige normalt inte 
beslutar om.  
 
Förslagsställarens önskemål om ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning görs svårt då 
det inte står klart med vad förslagsställaren avser med ”behandlas”. Det kan tolkas på 
två sätt, den första är att den som lämnat ett medborgarförslag ska ges möjlighet att 
yttra sig när det tas emot av fullmäktige. Den andra är att den som lämnat ett 
medborgarförslag ske ges tillfälle att yttra sig vid tillfället ärendet ska beslutas.  
 
Ser man till den första tolkningen så besvaras många av medborgarförslagen av 
kommunstyrelsen eller någon av kommunens verksamhetsnämnder. Därför ges den 
som lämnar in ett medborgarförslag i Mora kommun en möjlighet att yttra sig vid 
sammanträdet då det tas emot av fullmäktige.  
 
Om förslaget istället avser den andra tolkningen, en yttranderätt i samband med att 
förslaget ska beslutas av fullmäktige, så är fullmäktiges samtliga sammanträden 
offentliga. Avseende fullmäktigeberedningar så kan fullmäktige tillsätta en fullmäktige-
beredning för att bereda vissa ärenden eller frågor. Den form av fullmäktigeberedning 
förslagsställaren pekar på i sitt förslag finns inte i Mora kommun, utan den beredning 
som sker inför ett sammanträde i fullmäktige är att presidiet säkerställer underlagen, 
fastställer kallelsen och i vilken ordning ärendena ska behandlas.   
 
I ett arbete som påbörjades vid årsskiftet 19/20, på uppdrag av fullmäktiges presidium, 
att revidera fullmäktiges arbetsordning var detta en av frågorna som skulle ses över. 
Under arbetets gång bereddes frågan i den parlamentariska gruppen vid två tillfällen 
våren 2020. Fullmäktige antog förslaget till ny arbetsordning vid sammanträdet i juni, 
där den tidigare lydelsen om medborgarens yttranderätt står kvar, men med tillägget 
att yttranderätt inte ges i samband med att förslaget beslutas.  
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Då liggande förslag uttryckligen avser en yttranderätt i samband med att ärendet 
behandlas i fullmäktige, så får önskemålet ses som uppfyllt, då den som lämnat 
förslaget har yttranderätt i samband med att medborgarförslaget tas emot. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, mottaget 2020-03-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 184 MK KS 2020/00196-2 

 

Besvarande av medborgarförslag - Pausa budgetarbetet   

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som lämnats till fullmäktige föreslås budgetarbetet pausas till 
dess pandemin är över. Förslagsställaren anger som skäl att det i budgetdirektiven 
anges att det inte ska ske någon uppräkning av budgeten för åren 2021-2023 inom 
verksamheterna skola, vård och omsorg. Ett ytterligare skäl som anges för att pausa 
budgetarbetet, är att partierna inte kan fullgöra den demokratiska processen gentemot 
medlemmarna i partiet. 
 
Medborgarförslaget lämnades in i ett mycket sent skede sett till den budgetprocess som 
pågått under våren. Budgetprocessen var när medborgarförslaget lämnats in, i ett 
skede där utkast med mål och prioriteringar för 2021 stod färdigt. Utkastet till 
kommunplan 2021 presenterades vid den fortsatta budgetprocessen, den 5 maj, två 
dagar efter förslaget lämnades in. De ekonomiska ramarna i budgeten för 2021 med 
utblick åren 2022-2023 fastställdes av fullmäktige i juni. 
 
Mora kommun är medvetna om rådande läge och följer pandemins utveckling mycket 
noga. Det står redan klart att kommunens budget behöver revideras och anpassas med 
anledning av samhällets effekter av rådande pandemi. Att budgeten revideras på 
hösten sker årligen och är en anpassning till resultatet från att kommunplan 
fastställdes.  
 
Medborgarförslaget föreslås att avslås med anledning av att fullmäktige beslutat om 
ramarna i budgeten för kommande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2020-05-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 185 MK KS 2020/00094-3 

 

Besvarande av medborgarförslag - Återbruk i gamla 
systembolaget på gågatan  

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag med önskemål om att Mora 
kommun ska öppna ett återbruk i systembolagets gamla lokaler. Förslagsställaren 
menar att det visar på att Mora kommun ligger i framkant och att kommunen samtidigt 
visar gågatans handlare att kommunen bryr sig.  
 
Mora kommun bör inte bedriva en verksamhet i enlighet med förslagsställaren önske-
mål. Anledningen är att en kommun enligt kommunallagens bestämmelser inte får 
konkurrera med det privata näringslivet.  
 
Kommunen har dock bedrivit ett Återbruk inom socialnämndens verksamhetsspåret 
Handel. Verksamhetsformen var möjlig genom att deltagarna på ett eller annat sätt var 
under socialförvaltningens omsorg enligt SoL eller LSS. Den verksamhetsformen 
avslutades hösten 2019 och de personer som deltog har nu fått andra uppgifter. 
Beslutet om att upphöra med verksamheten möjliggör för exempelvis den privata 
marknaden eller att ett socialt företag etablerar ett återbruk i Mora. Den sistnämnda 
möjligheten möjliggör för att kommunens riktlinje om arbetsintegrerat socialt arbete 
och intentionerna i strategi hållbara Mora följs.  
 
Medborgarförslaget föreslås avslås med anledning av att förslaget inte är förenligt med 
kommunallagens bestämmelser, och att det kan ses gå emot kommunens riktlinje om 
arbetsintegrerat socialt arbete och intentionerna i strategi hållbara Mora.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, mottagen 2020-03-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 186 MK KS 2019/00488-4 

 

Besvarande av motion - Säkra kompetensförsörjning och 
attraktivitet inom omvårdnadsyrken 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Deltar ej 
Pär Dalkvist (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Carin Rydstedt (S) och Lennart Sohlberg (S) har lämnat en motion om insatser 
för att säkra kompetensförsörjning och attraktivitet inom omvårdnadsyrken. De vill se 
tydliga satsningar för att fler ska söka sig till vård- och omsorgsprogrammet och barn- 
och fritidsprogrammet samt för att fler ska stanna i omvårdnadsyrken. De föreslår att 
överenskommelser träffas om utbildningskontrakt som innebär att eleven är 
garanterad en tillsvidareanställning på heltid inom kommunens verksamheter inom 3 
månader efter avslutad utbildning samt att en partsgemensam handlingsplan upprättas 
för att förbättra inflytande och medbestämmande rörande arbetsmiljö, arbetstider och 
löner för alla yrken inom Kommunals avtalsområde. Insatserna ska följas upp årligen. 
 
Yttranden har inhämtats från gymnasieförvaltningen, för- och grundskoleförvaltningen 
och socialförvaltningen när det gäller utbildningskontrakt med garanterad anställning. 
Samtliga instämmer att det är av stor vikt att värna de som utbildar sig till detta 
yrkesområde och skapa förutsättningar för att knyta dem till våra verksamheter.  
 
Det pågår redan nu ett arbete mellan gymnasieförvaltningen och för- och 
grundskoleförvaltningen med att koppla ihop kompetenskraven vid anställning till 
barnskötare med de kunskapsmål som finns på barn- och fritidsprogrammet.  
 
För vård- och omsorg finns ett centralt kollektivavtal som kallas BUI (Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning) och syftar till att erbjuda 
särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar för att ge den som genomgått 
vård- och omsorgsutbildning men som saknar yrkeserfarenhet möjlighet att utveckla 
sina färdigheter och underlätta för individen att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv. 
Detta avtal tillämpas inte i dagsläget men socialförvaltningen är intresserade.  
 
Ett utbildningsavtal med garanterad tillsvidareanställning innebär en risk för att 
antalet tjänster ökar mer än vad verksamheten har behov av och förordas inte. Täta 
samarbeten finns redan mellan verksamheterna och utbildningsanordnaren för att 
möjliggöra praktik, extrajobb och sommarjobb inom berörda verksamhetsområden. 
 
Sedan motionen lämnades har mycket hänt i världen och i närtid har regeringen 
presenterat Äldreomsorgslyftet som är en satsning för att höja kompetensen och skapa 
fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Inventering av 
rekryteringsbehovet pågår inom berörda verksamheter och dialog förs med 
vuxenutbildningen kring förutsättningar att möta utbildningsbehoven. Även detta är en 
insats för att säkra kompetensförsörjning och attraktivitet inom omvårdnadsyrken. 
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Inflytande och medbestämmande tillförsäkras av det samverkansavtal som finns 
mellan arbetsgivaren och samtliga fackliga organisationer. Utveckling av det arbetet 
sker kontinuerligt och ett förslag på handlingsplan för bättre samverkan i Mora 
kommun har framarbetats av centrala samverkansgruppen (Cesam). 
Samverkansarbetet ska följas upp årligen i samband med årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Rutin för detta är under framtagande. 
 
Sammanfattningsvis ska motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2019-11-22 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar, med bifall ifrån David Örnberg (V), att motionen ska 
bifallas. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på Lennart Sohlbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Sändlista 
- 
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§ 187 MK KS 2019/00036-5 

 

Besvarande av motion - Ökad trafiksäkerhet på 
Badstubacksbron 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Morell (S) påtalar i en motion om upplevda brister i trafiksäkerheten för gång- 
och cykeltrafikanter på Badstubacksbron och vill att Mora kommun ställer krav på 
Trafikverket om åtgärd.   
 
Frågan om att öka trafiksäkerheten på Badstubacksbron har belysts av Mora kommun, 
både som ärende och i kontakter med Trafikverket tidigare. I besvarandet av denna 
motion så har förslaget till besvarande av motionen lyftes på kommunstyrelsens 
sammanträde den 1 oktober 2019. Ärendet återremitteras då efter ett yrkande om att 
Mora kommun skulle ställa krav på Trafikverket om att utreda kostnader och 
konsekvenser, för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklande på 
Badstubacksbron. 
 
Trafikverket har kontaktats efter att ärendet återremitterats och återkommit med ett 
svar. Trafikverkets bedömning är att de inte kan ge en trovärdig uppskattning avseende 
kostnader och konsekvenser för att öka trafiksäkerheten i enlighet med motionen inom 
projektet genomfart Mora.  
 
Motionens intention finns med på Trafikverkets bevakningslista. Som ett led i det har 
Trafikverket nu bjudit in Mora kommun för en åtgärdsvalsstudie, för den del av riksväg 
70 som passerar genom kommunen. Problematiken är att Trafikverket redan gjort en 
bedömning om att gång- och cykelvägen uppfyller kraven för säkerhet. Det kan då 
innebära att om något ska ändras i enlighet med motionens förslag så kan det vara upp 
till Mora kommun att finansiera det. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2019-01-27 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2019-10-01 § 156 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionens som besvarad. 

Sändlista 
- 
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§ 188 MK KS 2019/00021-3 

 

Besvarande av motion - Rullande uppföljning och prognos 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Sohlberg (S) och Johan Morell (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska uppdra till kommunstyrelsen att införa ett system för 12-18 månaders rullande 
uppföljning och prognostisering av ekonomi och verksamhet i Mora kommuns 
nämnder och styrelser, som komplement till nuvarande verksamhetsuppföljningar, 
delårsrapport och årsredovisning.  
  
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-15 till kommunstyrelsen att i kommande 
verksamhetsuppföljningsprognoser omgående börja följa upp kommunens verksamhet 
och ekonomi enligt ett system med rullande tolvmånadersperioder, bakåt och framåt, 
för att undvika obehagliga ”överraskningar” i bokslutsarbetet och de ständiga 
”omstarterna” i uppföljnings- och prognosarbetet vid varje budgetårsskifte.  
 
Motionen kan därför anses besvarad då motionens förslag redan beslutats av 
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2019-01-21 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  

Sändlista 
- 
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§ 189 MK KS 2020/00194-6 

 

Besvarande av motion - Egna kök 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
David Örnberg (V) har lämnat in en motion till fullmäktige om att det ska planeras och 
byggas tillagningskök vid renoveringar, om- och nybyggnationer av förskolor, skolor 
och äldreboenden. Motionären redogör för att mycket av den mat som idag tillagas 
slängs, och om verksamheten har ett eget kök kan det bidra till att skolan bättre kan ta 
tillvara på den mat som blir över. Motionären anser även att förslaget bidrar till en 
bättre kontroll på portionsstorlekar, resthantering och vilka rätter som serveras och till 
vem.  
 
Motionen har remitterats till servicenämnden som redogör för att det sker en 
kontinuerlig och strategisk planering i valet av ett tillagningskök alternativt 
mottagningskök vid om- eller nybyggnationer. Valet av vilken form av kök utgår alltid 
från en kostnadskalkyl och analys av måltidskvalitén, tillsammans med faktorer som 
skolans storlek, den geografiska placeringen och antalet elever.  
 
Servicenämnden föreslår i sitt yttrande att motionen ska ses som besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2020-05-03 
Protokollsutdrag servicenämnden, 2020-06-25 § 21 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
- 
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§ 190 MK KS 2020/00195-6 

 

Besvarande av motion - Veganmat som bas 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
David Örnberg (V) har lämnat in en motion om att kommunen ska undersöka 
alternativa möjligheter för att effektivisera den moderna livsstilens kostvanor och val. 
Utifrån det föreslås vegansk kost som bas vilket anses förenkla hanteringen av vissa 
allergier eller val som förekommer idag. Motionären förklarar att 17 % av kosten består 
av specialkost och att det medför ökade kostnader för kommunen. Motionären redogör 
även för att det görs medvetna val av kosten, på grund av livsstil eller religiösa skäl och 
att en del därför väljer bort sådant som kött, vitt mjöl eller mjölk.  
 
Servicenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. Servicenämnden har 
svarat att dem har en skyldighet att servera en kost som uppfyller näringsriktigheten, 
vilket är svårt att uppfylla vid en fullständig veganbaserad portion. Nämnden redogör 
även för att all mat som tillagas görs utifrån en inriktning av ett miljö- och 
klimatperspektiv. Vegetarisk kost serveras 1 till 2 gånger per vecka i skolan och 
veganbaserade livsmedel används i största möjliga mån i den mat som tillagas. Varje 
köksenhet arbetar efter effektiva processer för att minimera tillagningsmomenten av 
specialkost som anpassats efter tillfrågat behov. 
 
Servicenämnden föreslår att motion ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2020-05-03 
Protokollsutdrag servicenämnden, 2020-06-25 § 22  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
- 
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§ 191 MK KS 2019/00494-3 

 

Besvarande av motion - Ekonomihjälp vid budgetar 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
David Örnberg (V) har lämnat in en motion om att fullmäktige ska avsätta nödvändiga 
resurser till ekonomienheten för att oppositionspartierna ska ges mer hjälp med 
budgetarbetet. Budgeten ses som en viktig aktivitet och visar medborgarna 
skillnaderna i den politik partierna vill genomföra. Motionären redogör för att denna 
möjlighet till jämförelse haltar, då ekonomikontorets förutsättningar inte är 
tillräckliga.  
 
I samband med att budgetprocessen inleds, bjuds samtliga av fullmäktiges partier in till 
en gemensam budgetberedning på våren, som inför revideringen av kommunplanen till 
hösten. I det mer praktiska arbetet med partiernas alternativa kommunplaner tar 
ekonomienheten fram och distribuerar excellfiler med budgeten till de partier som 
deltar vid budgetberedningen. Från och med våren 2020 har även samtliga 
oppositionspartier bjudits in för en individuell träff med ekonomichefen som svarat på 
frågor och lotsat partierna i arbetet.  
 
Mora kommuns förfarande kan mer eller mindre ses följa hur andra kommuner 
avsätter resurser med att bistå oppositionspartierna i deras arbete med budgetarna. 
Vissa kommuner erbjuder mer hjälp än Mora, andra mindre, vilket oftast hänger 
samman med kommunstorleken. Om omfattning av budgethjälpen ska öka behöver 
personella resurser frigöras alternativt att förvaltningens bemanning ses över. Den 
hjälp och den omfattning som ekonomienheten bistår med idag, är den omfattning som 
tänkt ska kvarstå vid kommande budgetarbeten.  
 
Med anledning av att samtliga oppositionspartier redan idag möjliggörs för ett stöd i 
arbetet med de alternativa budgeterna med befintlig personal, föreslås motionen att 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2019-11-25 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  
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Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
- 
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§ 192 MK KS 2020/00207-3 

 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige tar bort texten och inom konsumentfrågor i föreslag till 
kultur- och fritidsnämndens reglemente, § 2 övriga uppgifter. 

2. I övrigt antas förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har antagit ett förslag till reglemente och föreslår att 
kommunfullmäktige ska anta det. Förslaget innehåller en del förtydliganden om 
nämndens verksamheter men även en del redaktionella ändringar.  
 
Nämndens reglemente föreslås även anpassas efter fullmäktiges beslut om att upphöra 
med konsumentvägledning, där nämndens ansvar ändrats till att hantera informations-
material inom konsumentfrågor.  
 
Det som ändrats har i förslaget till reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
kursiverats och det som tagits bort strukits över.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterad 2020-05-25 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-24 § 25 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2020-05-04 § 88 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar att texten och inom konsumentfrågor i föreslag till kultur- 
och fritidsnämndens reglemente, § 2 övriga uppgifter, tas bort.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Lennart 

Sohlbergs ändringsyrkande, som förklaras bifallet. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i 

enlighet med beredningens förslag till beslut. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 193 MK KS 2020/00151-5 

 

Redovisning och granskning av partistöd år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning från Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Morapartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna 
och Centerpartiet. 

2. Miljöpartiet erhåller 50 % av det totala partistödet och betalning i september 
månad betalas inte ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Partier som erhåller partistöd ska enligt kommunallagen årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i 
den kommunala demokratin. Redovisningen ska vara granskad, av mottagaren utsedd 
granskare och granskarens rapport ska bifogas redovisningen.  
 
Partistödet betalas ut i två omgångar, i mars och i september månad. 
Kommunfullmäktige har beslutat att parti som inte lämnar in redovisning och 
granskningsrapport endast erhåller 50 % av det totala partistödet.  
 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Morapartiet, Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna har lämnat in redovisning med bilagd granskningsrapport. 
Kristdemokraterna och Centerpartiet har lämnat in kombinerad redovisning och 
granskningsrapport.  
 
Miljöpartiet har inte lämnat in redovisning eller granskningsrapport.  

Beslutsunderlag 
Moderaternas redovisning och granskningsrapport 
Vänsterpartiets redovisning och granskningsrapport 
Morapartiets redovisning och granskningsrapport 
Socialdemokraternas redovisning och granskningsrapport 
Sverigedemokraternas redovisning och granskningsrapport 
Kristdemokraternas redovisning och granskningsrapport 
Centerpartiets redovisning och granskningsrapport 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning från Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Morapartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna 
och Centerpartiet. 

2. Miljöpartiet erhåller 50 % av det totala partistödet och betalning i september 
månad betalas inte ut. 

Sändlista 
Miljöpartiet 
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§ 194 MK KS 2020/00232-1 

 

Sammanträdesplan år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för år 2021 för 
kommunstyrelsens sammanträden och därtill hörande beredningar.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för år 2021 för 
kommunfullmäktiges sammanträden.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt därtill 
hörande beredande sammanträden har upprättats för år 2021. 
 
Tidpunkter för sammanträdena är, om inget annat anges i kallelsen: 

- kommunstyrelseberedning måndagar kl. 14:00 
- kommunstyrelsens informationsmöten (beredning) tisdagar kl. 13:15 
- kommunstyrelsens sammanträden tisdagar kl. 13:15 
- kommunfullmäktiges sammanträden måndagar kl. 18:30. 

 
Fullmäktiges sammanträden annonseras på kommunens webbaserade anslagstavla.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan inkl. planeringsförutsättningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för år 2021 för 
kommunstyrelsens sammanträden och därtill hörande beredningar.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för år 2021 för 
kommunfullmäktiges sammanträden.  

Yrkande 
Ingvar Niilimaa (MP) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 

Sändlista 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunstyrelseförvaltningens enhetschefer 
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§ 195 MK KS 2020/00229-1 

 

Mora kommuns uppvaktning för utförd idrottsprestation 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige kompletterar Mora kommuns uppvaktning för utförd 
idrottsprestation att även gälla juniorer, 15 år och uppåt.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommuns uppvaktning av personer som utfört idrottsprestationer är avsett att 
uppmuntra idrottsutövare som gjort betydande insatser inom idrotten. Uppvaktningen 
ligger i linje med den strategiska planen där Mora kommun vill förknippas med ett 
aktivt liv som präglas av kultur, idrott och fritid 
 
Gällande bestämmelse föreslås att utökats att även gälla juniorer, i åldern 15 år och 
uppåt. Kompletteringen ligger också i linje med den strategiska planen, då juniorerna 
som förebild inspirerar andra unga för idrottsutövande vilket ger kommuninvånarna 
ett rikare och friskare liv.   
 
Utöver kompletteringen har dokumentet omarbetats för att följa gällande mall för 
styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Mora kommuns uppvaktning för utförd idrottsprestation, daterat 2020-05-13 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige kompletterar Mora kommuns uppvaktning för utförd 
idrottsprestation att även gälla juniorer, 15 år och uppåt.  

Yrkande 
Göran Aronson (KD), Malin Höglund (M) och Ingvar Niilimaa (MP) yrkar bifall till 
beredningens förslag till beslut. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 196 MK KS 2020/00200-2 

 

Regler för föreningsbidrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens förslag med tillägget att det ska 
benämnas regler för föreningsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har haft uppdraget att revidera reglementet för förenings-
bidrag där innehållet anpassats till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde för 
fritidsfrågor. En ytterligare översyn föreslås ske 2021 och då med en anpassning av att 
riktlinjerna för föreningsbidrag ska underbyggas av målen i kultur-, idrotts och 
fritidspolitiska programmet.  
 
Det nu liggande förslaget omfattas av en förtydligad disposition som syftar till att 
förenkla vid ansökan och handläggning. Förslaget omfattar även att rätt nämnd 
omnämns efter organisationsförändringen samt en del kompletteringar. 
 
Underlaget har under åren benämnts som ett reglemente vilket inte är korrekt då ett 
reglemente tar höjd för en nämnds arbetsformer och befogenhetsfördelningen mellan 
nämnderna. Förslagets innehåll är att betrakta som en riktlinje som tar höjd för hur en 
fråga ska hanteras och är vägledande för de tjänstemän som hanterar frågorna.  
 
Förslaget är att kommunfullmäktige antar förslaget med en ändring att underlaget ska 
hanteras utifrån att det är en riktlinje.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för föreningsbidrag, daterad 2020-04-14 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-24 § 15 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens förslag med tillägget att det ska 
benämnas riktlinjer för föreningsbidrag.  

Yrkande 
Anna Hed (C) yrkar att dokumentets benämning ändras till regler för föreningsbidrag.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på eget 
ändringsyrkande som förklaras bifallet. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med beredningens förslag.  

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 197 MK KS 2020/00230-1 

 

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)  

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, OPF-KL 18, med tillhörande bilagor, i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regions styrelses beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regionen har tagit fram förslag till reviderade bestämmelse 
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda samt kompletterat med 
bestämmelse om familjeskydd, kallat OPF-KL 18.  
 

Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL 14, som 
innehåller regler om omställningsstöd och pensionsbestämmelser. OPF-KL 18 är 
utformat för tillämpning hos respektive kommun och region och för att äga giltighet 
krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 
 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. Den största förändringen i OPF-KL18 är kompletteringen 
om att familjeskydd införs för hel-/deltidsarvoderade förtroendevalda. Familjeskyddet 
motsvarar i stora delar det regelverk för familjeskydd som gäller för anställda. Utöver 
familjeskyddet görs en del justeringar i bestämmelserna om omställningsstöd. I OPF-
KL18 har även dispositionen till viss del ändrats och en del språkliga justeringar har 
gjorts.  
 

Det förslag till bestämmelser som presenterats av Sveriges Kommuner och 
Landsting har utarbetats utifrån förutsättningen att förslaget ska vara 
kostnadsneutralt.  
 

Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet vilket framgår av 
kommunstyrelsens reglemente.  

Beslutsunderlag 
Cirkulär 18:31, daterat 2018-09-14 
Förslag till bestämmelse OPF-KL 18, daterat 2018-09-14 
Bilaga: Kommentarer till förslaget, 2018-09-14 
Bilaga: Vissa förtydliganden, daterat 2018-09-14 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, OPF-KL 18, med tillhörande bilagor, i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Regions styrelses beslut.  

Sändlista 
Löneservice 
Skandia 
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§ 198 MK KS 2020/00277-2 

 

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av avtalet för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner lämnar 
motsvarande godkännande. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna övergick 2019-01-01 till Region Dalarna vilket föranleder ett 
behov av en revidering av avtalet för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29. 
Innehållet i förslaget är i stort oförändrat utöver avtalets rubriker under § 6 och § 7 som 
omformulerats.  
 
Rubriken Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1 200 tkr 2013 med 1 600 tkr för 
2019.  
 
Rubriken Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, föreslås ges följande tillägg  
”I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och 
sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande 
journalföring, ska det informeras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en 
avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa aktörer som är aktuella.” 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-09-26 § 40 
Förslag till reviderat Avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna  
Gällande avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29  
Blankett för redovisning av externa utförare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av avtalet för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner lämnar 
motsvarande godkännande. 

Sändlista 
Hjälpmedel Dalarna 
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§ 199 MK KS 2020/00265-2 

 

Samarbetsavtal mellan Mora kommun och Changchun, 
Folkrepubliken Kina och översyn av vänortsavtal 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

1. Kommunfullmäktige säger upp samarbetsavtal med Changchun, Folkrepubliken 
Kina. 

2. Kommunstyrelsen tillsammans med vänortskommittén (kommunstyrelsens 
ordförande och fullmäktiges presidium) uppdras att se till att en översyn av 
kommunens internationella samarbeten samt vänorter genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har sedan januari 2004 ett avtal om samarbete och utbyte på en rad 
områden staden Changchun i Kina. Emellertid har samarbetet och utbytet de senaste 
åren varit obefintligt, varken skolan, kulturen eller någon annan sektor har haft något 
aktivt utbyte. Samarbetsavtalet reglerar inte när avtalet upphör eller ska förnyas eller 
om avtalet ska utvärderas eller eventuellt förändras.  
 
Det är tveksamt vilka värden samarbetet har tillfört. Avtalet slöts 2004 och de första 
åren hade kommunen ett visst utbyte men under de senaste 10 åren har inga utbyten 
skett. En annan aspekt är den politiska utvecklingen i Kina där bristen på mänskliga 
rättigheter och demokrati i landet står alltför långt från Mora kommuns värdegrund. 
Visserligen är avtalet med en stad/region i Kina men i praktiken blir 
samarbetspartnern företrädare för samhällssystemet i stort. Det kan anföras att ett 
samarbete skulle kunna påverka utvecklingen i Kina på ett positivt sätt, men 
erfarenheterna visar att det är svårt för enskilda organisationer och kommuner att 
påverka utvecklingen i Kina.  
 
För en kommun som Mora är det viktigt med ett livaktigt internationellt utbyte. Idag 
finns en rad vänortsavtal med utländska städer och kommuner, både i Norden och i 
andra länder. Det pågår också periodvis en rad bilaterala samarbeten mellan 
exempelvis skolan och kulturen. Det finns anledning att kommunen ser över hela sin 
strategi för internationella samarbeten. 

Beslutsunderlag 
Samarbetsavtal med Changchun, Folkrepubliken Kina 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

1. Kommunfullmäktige säger upp samarbetsavtal med Changchun, 
Folkrepubliken Kina. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att göra en översyn av kommunens 
vänortsavtal. 
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Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar, med bifall ifrån Anna Hed (C) och Malin Höglund (M), att 
beslutspunkt 2 ändras till att kommunstyrelsen tillsammans med vänortskommittén 
(kommunstyrelsens ordförande och fullmäktiges presidium) uppdras att se till att en 
översyn över kommunens internationella samarbeten samt vänorter genomförs. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
ändringsyrkandet som förklaras bifallet. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med beredningens förslag. 

Sändlista 
Anders Rosén 
Karin Eriksson 
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§ 200 MK KS 2020/00331-2 

 

Återförande av medel och äskande av medel 2021 för Gustav 
Vasa-jubileet 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige bifaller kultur- och fritidsnämnden önskan att återföra 
150 000 kronor av den tillfälliga ramökningen för Gustav Vasa-jubileet 2020. 

2. Äskande om att överföra 100 000 kronor till 2021-års budget, för omnämnt 
jubileum, hänskjuts till behandling av revidering av kommunplan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden önskar återföra 150 000 kronor av den tillfälliga 
ramökningen för Gustav Vasa-jubileet 2020 och äskar istället 100 000 kronor för 2021. 
Syftet med detta är att kunna genomföra jubileumskonserten med Arméns musikkår 
under 2021 istället för 2020. 
 
En programpunkt i jubileumsprogrammet hann genomföras under 2020 och sedan var 
covid-19 och därtill hörande restriktioner för att minska smittspridning ett faktum. De 
ytterligare aktiviteter som var planerade under våren ställdes in. 
 
Hittills under 2020 har ramökningen för jubileet använts enligt plan med kostnader för 
bland annat en projektledare, marknadsföringsmaterial och programbok. De flesta av 
evenemangen under hösten bör kunna genomföras med nuvarande restriktioner om 50 
i publiken. 
 
Det största evenemanget är konserten med Arméns musikkår med en beräknad publik 
på 1 000 personer och för att kunna genomföra konserten 2021 äskar nämnden medel. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden, 2020-06-18. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige bifaller kultur- och fritidsnämnden önskan att återföra 
150 000 kronor av den tillfälliga ramökningen för Gustav Vasa-jubileet 2020. 

2. Äskande om att överföra 100 000 kronor till 2021-års budget, för omnämnt 
jubileum, hänskjuts till behandling av revidering av kommunplan 2021. 

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar avslag till beredningens förslag till beslut punkt 2. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-08-25 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-172 

30(63) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 201 MK KS 2020/00317-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Marget och Stig Richardssons stiftelse för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons stiftelses årsredovisning 
för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Marget och Stig Richardssons stiftelse har upprättats och 
överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja 
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.  
 
Efter råd från Länsstyrelsen har stiftelsens firmatecknare ändrats till att vara samma 
som förvaltarens firmatecknare.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-06-26 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons stiftelses årsredovisning 
för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-08-25 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-172 

31(63) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 202 MK KS 2020/00316-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Mora kommuns förvaltade fonder för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders årsredovisning för 
år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Mora kommuns förvaltade fonder har upprättats och överlämnats 
för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-06-26 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders årsredovisning för 
år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 203 MK KS 2020/00319-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora 
gymnasium för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora 
gymnasiums årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora gymnasium har 
upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att 
bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-06-26 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora 
gymnasiums årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 204 MK KS 2020/00315-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner M/S Gustaf Wasa AB:s årsredovisning för år 2019 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad, 2020-06-01  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner M/S Gustaf Wasa AB:s årsredovisning för år 2019 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 205 MK KS 2020/00318-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds 
årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond har upprättats och 
överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja 
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.  
 
Efter råd från Länsstyrelsen har stiftelsens firmatecknare ändrats till att vara samma 
som förvaltarens firmatecknare.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-06-26 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds 
årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 206 MK KS 2020/00323-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 
2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Siljansfors Kulturfond har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-03-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 
2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-08-25 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-172 

36(63) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 207 MK KS 2020/00322-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning 
för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum har upprättats och överlämnats 
för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-03-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning 
för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 208 MK KS 2020/00321-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2019 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Vasaloppsleden har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-03-31 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2019 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 209 MK KS 2020/00320-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Svea och Karl Lärkas stiftelse för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för 2019 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Svea och Karl Lärkas stiftelse har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, daterad 2020-06-26 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för 2019 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Sändlista 
- 
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§ 210 MK KS 2020/00368-2 

 

Besvarande av revisionsrapport om Mora kommuns 
årsredovisning 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar, som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har, genom PwC, genomfört en granskning av kommunens 
årsredovisning 2019. 
 
Revisorerna bedömer att 

- årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen, 

- kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, 
- utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 

i det finansiella perspektivet,  
- verksamhetens utfall är delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för 

verksamheten (utifrån årsredovisningens återrapportering), 
- styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning, 
- räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 

 
Kommunstyrelsen tar till sig kritiken gällande utfallen för fullmäktiges mål. Under året 
(2020) har målformuleringar till kommunplan 2021 varit ett prioriterat arbete. De 
strategiska målen är desamma men de riktade målen till nämnderna har omarbetats, 
liksom måtten. Syftet har bland annat varit att tydliggöra målen och använda bättre 
mått. 
 
Kommunstyrelsen tar till sig revisorernas bedömningar och använder dessa i sitt 
fortsatta utvecklingsarbete av kommunens styrmodell. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2019, Mora kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar, som sitt eget. 

Sändlista 
Revisorerna 
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§ 211 MK KS 2020/00091-1 

 

Planuppdrag för ny detaljplan för Prästholmen 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till 

ändring av detaljplan för Prästholmen genom att skapa byggrätter och möjliggöra en 

vidare utveckling av området. 

Sammanfattning av ärendet 
Olika idrottsföreningar verksamma på Prästholmen har hört av sig till kommunen och 
presenterat sina utvecklingsplaner. Önskemålen handlar till exempel om att bygga en 
ny träningsishall och att bygga in en konstgräsfotbollsplan och samtidigt ordna 
möjligheter för friidrottsklubben och gymnastikklubben att ha inomhusbanor och 
andra träningsytor. Det handlar även om att utveckla tennisklubbens verksamhet 
genom att bygga utomhusbanor för tennis och inomhusbanor för padel. Även privata 
intressenter har hört av sig till kommunen med önskemål om att få bygga banor 
utomhus och inomhus. Kommunen är markägare där klubbarna är verksamma och en 
del byggnader och anläggningar ägs av kommunen och en del av idrottsföreningarna 
själva. 

Även angränsande fastighetsägare Grönklittgruppen har kontaktat Mora kommunen 
och presenterat framtidsvisioner som inte är möjliga att genomföra med gällande 
detaljplan 

År 2011 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Prästholmen. I 
planprogrammet fanns ett dåtida anspråk redovisat som gestaltnings idéer på 
byggnader och anläggningar. I planprogrammet föreslogs en ny bilvägsentré till 
Prästholmen från Oxbergsvägen.  

Nu aktuellt planarbete ingår i den av kommunfullmäktige 2020-05-26 § 147 beslutade 
planprioriteringen, tillhörande kommunplan år 2021. 

Gällande detaljplan SP 34 fastställdes 1963 och har en begränsad byggrätt och ger 
begränsade möjligheter till att genomföra idrottsklubbarnas önskemål. 

Planområdet utgår ifrån den mark där träningsishallen är tänkt att byggas. 
Planområdet kan även omfatta de intilliggande områden som i planarbetet prövas 
lämpligt att ta med. 

Detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande enl. PBL (2010:900)  

Start planarbete hösten 2020. Preliminär tidplan är samråd 2021, granskning våren 
2022 och antagande 2022. 

Uppskattad kostnad för planläggning ca 600-800 tkr samt utbyggnad av ny tillfartsväg 
vars kostnader utreds av tekniska förvaltningen. Kommunledningsförvaltningen 
avsätter medel för planläggning.  

Frågor som ska utredas i det kommande planarbetet är klubbarnas och kommunens 
egna behov av byggrätter. Allmänhetens åtkomst. Parkeringsbehov/infrastruktur.  

Beslutsunderlag 
Planprogram för Prästholmen 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till 

ändring av detaljplan för Prästholmen genom att skapa byggrätter och möjliggöra en 

vidare utveckling av området. 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 212 MK KS 2020/00333-1 

 

Begäran om uppdrag att påbörja detaljplanen för Strandens 
skolområde på Stranden 51:2 med flera 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att planlägga 

Strandens skolområde för i huvudsak skolverksamhet och därtill verksamheter 
som prövas lämpliga i det fortsatta planarbetet.  

2. Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att avsluta påbörjat programarbete för 
området. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har anlitat företaget Archus i arbetet med att finna aktörer som är 
villiga att hitta en ekonomisk uppgörelse med kommunen för att uppföra och eventuellt 
förvalta en ny 7 - 9 skola för ca 800 elever. Till skolan kan även höra en idrottshall av 
en viss storlek samt andra administrativa lokaler (kontor) samt en kulturscen. En ny 
detaljplan behöver tas fram för området som utreder förutsättningarna för dessa 
önskemål.  
 
Under detaljplanearbetet kommer ett antal utredningar behöva genomföras. Orsaken 
till flera av utredningarna är det strategiska läget av markområdet i Mora. Området är 
påverkat av trafiken från väg 45/70 som också är rekommenderad transportväg för 
farligt gods. Det finns också generella riktlinjer utformade av länsstyrelsen i dalarna för 
planering och byggande intill högt trafikerade vägar. Därför bedöms att risk- och 
bullerutredning behöva göras liksom även en trafikteknisk utredning som redovisar 
möjligheter och behov att angöra och parkera samt hur denna målpunktstrafik 
påverkar och påverkas av genomfartstrafiken. 
 
Geotekniska och de geohydrologiska förutsättningarna att uppföra bebyggelsen bör 
även utredas liksom en undersökning av eventuell förekomst av markföroreningar.  
 
Det finns ett planprogram framtaget för det så kallade ”Strandens skolområde”. 
Planprogrammet har handlagts sedan tidigare och ligger för godkännande hos 
kommunstyrelsen. Planprogrammet föreslår markanvändningen ”evenemangsområde” 
och stämmer inte med de nya tankarna på markanvändning. Planprogramarbetet bör 
av den anledningen avslutas. 

Beslutsunderlag 
Intresseförfrågan inför fastighetsförsäljning Strandenområdet. 
Rev Planprogram för Strandenområdet Jan 2017. 
Sp 161 kv Jacobus och Vallen mfl. (Gällande detaljplan för området) 
Gällande planöversikt Karta. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att planlägga 

Strandens skolområde för i huvudsak skolverksamhet och därtill verksamheter 
som prövas lämpliga i det fortsatta planarbetet.  

2. Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att avsluta påbörjat programarbete för 
området. 
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Yrkande 
Pär Dalkvist (SD) yrkar, med bifall ifrån David Örnberg (V), att beredningens förslag 
till beslut ska avslås.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
Pär Dalkvist (SD) och David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 213 MK KS 2019/00454-9 

 

Beslut om samråd – detaljplan för Noret 27:10 m.fl. vid 
Solvägen och Norra Bergvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget, med tillhörande handlingar, samt 
undersökning om behov av miljöbedömning för samråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen lämnade den 1 oktober 2019 positivt planbesked till Skanska Sverige 

AB (exploatör) för planläggning av vård- och omsorgboende i Noret på fastigheterna 

Noret 27:10 och Noret 84:12 (område 1), samt del av fastigheterna Noret 1:27 (område 

3) och Mora s:1 (område 15). Ett större område mellan Vasagatan (Europaväg 45) och 

Solvägen som inkluderar mer intilliggande kommunal mark har sedan markanvisats till 

exploatören för att pröva om området kan utvecklas för huvudsakligen vård- och 

omsorgsboende och bostäder. 

Hela det markanvisade området och befintlig bebyggelse mellan Solvägen och 

Skålmyrsvägen omfattas inte av någon detaljplan idag. I avtal mellan kommunen och 

exploatören har exploatören åtagit sig att ta fram en detaljplan som utöver det 

markanvisade området även innefattar området mellan Solvägen och Skålmyrsvägen. 

Avsikten med att inkludera även bebyggelsen mellan Solvägen och Skålmyrsvägen i 

planområdet är dels att skapa en mer ändamålsenlig struktur av bostadskvarteren samt 

att reglera byggrätt och utformning för redan bebyggda bostadsfastigheter i den södra 

delen av planområdet. Utöver det har boende i området uttryckt att det finns risk för 

olyckor på Solvägen idag då personer kör fort genom området trots genomfartsförbud, 

vilket behöver beaktas vid genomförande av ny anslutning av Solvägen mot Norra 

Bergvägen. 

Planens syfte är att möjliggöra för bebyggelse i form av bostäder, centrumfunktioner 

samt vård- och omsorgsboende. Bebyggelsen ska utformas med arkitektonisk kvalitet 

och anpassas till närliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. 

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) eftersom planförslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten 

eller i övrigt av stor betydelse. Planförslaget bedöms vara förenligt med 

översiktsplanen. 

Detaljplanen föreslår bostäder i nära anslutning till Europaväg 45, därför har både en 

trafikbullerutredning och riskutredning genomförts utifrån planförslaget för att 

undersöka påverkan på människors hälsa och säkerhet inom planområdet. 

En undersökning om behov av miljöbedömning har genomförts i enlighet med sjätte 

kapitlet i miljöbalken (1998:808). Undersökningen syftar till att identifiera 

omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan och är upprättad i 

enlighet med miljöbedömningsförordningen (2017:966). Kriterierna för när en 
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miljöbedömning kan komma i fråga är högt ställda. Verksamheter och åtgärder som 

berörs är till exempel större motorvägar, vattenkraftverk och stora kraftledningar. 

Utifrån undersökningen har planenheten bedömt att genomförandet av detaljplanen 

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta med planbestämmelser 
Undersökning om behov av miljöbedömning 
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2020-04-23 
Teknisk PM geoteknik, Sweco 2020-04-23 
Trafikbullerutredning, WSP 2020-04-28 
Dagvattenutredning, Sweco 2020-05-29  
Riskutredning, AFRY 2020-06-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget, med tillhörande handlingar, samt 
undersökning om behov av miljöbedömning för samråd. 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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§ 214 MK KS 2020/00295-1 

 

Beslut om granskning gällande detaljplan för Stranden 54:5, 
Komministergården 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att omarbeta planen på 
sådant sätt att bestämmelsen B tas bort och därefter genomföra förnyad granskning. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har, 2018 02 21, upphävt byggnadsnämnden i Mora 
kommuns antagandebeslut av ny detaljplan för komministergården, Stranden 54:5. 
Länsstyrelsen ansåg att byggnation för bostäder var olämpligt på platsen utifrån 
människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen bör omarbetas så att planbestämmelsen B 
för bostäder tas bort. Planen kan sedan skickas ut på förnyad granskning och sedan 
vidare för nytt antagandebeslut. 

Beslutsunderlag 
180129 BN protokollsutdrag §1, Antagande 
2018-04-16 Beslut a Länsstyrelsen att upphäva antagandebeslutet 
Kommunens överklagande av Länsstyrelsens beslut, 2018-04-18 
Yttrande från Boverket och MSB för kännedom, 2019-02-18 
Regeringsbeslut, 2020-02-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att omarbeta planen på 
sådant sätt att bestämmelsen B tas bort och därefter genomföra förnyad granskning. 

Sändlista 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
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§ 215 MK KS 2020/00179-4 

 

Nämndinitiativ - Kartläggning av hotellnäringen i Mora 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser nämndinitiativet besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Sohlberg (S) och Nice Mattsson (S) har väckt ett ärende till kommunstyrelsen 
om att en kartläggning av hotellnäringen i Mora ska genomföras. Kartläggningen ska 
belysa hotellnäringen i Moras utmaningar och utvecklingsmöjligheter, vilket föreslås 
ske i nära samarbete med hotellbranschen och näringslivet. Kartläggningen föreslås 
innehålla en nulägesanalys som ska presenteras i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde i augusti.  
 
Utredningen om en utveckling av Strandenområdet i Mora påbörjades i början av 
november 2019. Utredningen har genomgått och genomgår olika faser utifrån en 
fastställd tidsplan där utredningens olika moment löpande stäms av med politikens och 
tjänstemännens styrgrupper. I denna process har det bland annat från ett första utkast 
av intresseförfrågan med ett förslag på ett hotell ändrats till ett slutligt förslag på en 
öppen byggrätt efter ett yrkande i kommunstyrelsen. Den öppna byggrätten möjliggör 
för intresserade aktörer att komma med förslag på andra verksamheter på området 
som exempelvis administrativa lokaler.  
 
Att i det här stadiet av projektet företa processen av att utveckla Strandenområdet 
genom att tillsätta ekonomiska och personella resurser på en kartläggning bör 
avvaktas. Det bör först stå klart att det finns någon intressent som bedöms som 
intressant och som har ett förslag på att bygga ett hotell på den öppna byggrätten innan 
det sker. Det ingår heller inte i den kommunala kompetensen att göra en bedömning 
om hotellnäringens förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ daterad 2020-04-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser initiativet besvarat. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar att nämndinitiativet ska bifallas.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på Lennart Sohlbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
Lennart Sohlberg (S) och Nice Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
- 
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§ 216 MK KS 2019/00331-7 

 

Rättelse Hållbara idéer- Digital kompetens och digital 
delaktighet för alla 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar projektet 1 776 420 kronor, enligt projektplan, 

version 1.1.  
2. Kostnaden för 2020, 618 900 kronor belastar kommunstyrelsens 

digitaliseringsmedel. Kostnaden för 2021 0ch 2022, 1 157 520 kronor 

belastar kommunstyrelsens hållbarhetsmedel. 

3. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2020-05-26, § 159 punkt 1 och 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-26, § 159 om medel till Hållbara idéer – Digital 
kompetens och digital delaktighet för alla. Beslutsunderlaget innehöll felaktig 
summering och ej uppdaterade summor. Totalsumman för projektet blir 113 000 
kronor högre. 
 
Sökt belopp enligt projektplan, version 1.1: 1 776 420kr (2020: 618 900 kr, 2021: 578 
760 kr, 2022: 578 760 kr)  
Projekttid: 1 september 2020 – 31 december 2022 

Beslutsunderlag 
Projektplan, version 1.1 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 159 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar projektet 1 776 420 kronor, enligt projektplan, 

version 1.1.  

2. Kostnaden för 2020, 618 900 kronor belastar kommunstyrelsens 

digitaliseringsmedel. Kostnaden för 2021 0ch 2022, 1 157 520 kronor belastar 

kommunstyrelsens hållbarhetsmedel. 

3. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2020-05-26, § 159 punkt 1 och 2. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsförvaltning 
Ekonomichef 
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§ 217 MK KS 2020/00283-3 

 

Remissvar - Reviderat länsövergripande 
skolskjutsreglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna har remitterat ett förslag till reviderat länsövergripande 
skolskjutsreglemente samt lokal bilaga. För lokal bilaga begränsas synpunkter endast 
till gemensamma rubriker. Det länsövergripande skolskutsreglementet samt bilagan 
gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola.  
 
Förslag till reviderat skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från 
kommuner och i uppdrag av Regionstyrelsen genom regionplanen.  Arbetet med 
revideringen har bedrivits i en arbetsgrupp som alla kommuner bjudits in till.  
Representanter från elva kommuner har deltagit under perioden november 2019 – maj 
2020.  Arbetsgruppen har bestått av skolskjutshandläggare, trafikplanerare, vid fåtal 
tillfällen kommunjurist. Sammankallande samt projektledning har representerats av 
tjänsteman från Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna.  Skolskjutsreglementet 
tillhör länets kommuner - huvudmän för skolskjuts. Syftet är att förtydliga gällande 
regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och trafik. Reglementet är 
ett dokument för dialog mellan kommun och vårdnadshavare.   
 
Synpunkterna ska efter det att remissförfarandet avslutats sammanställas. Ett 
slutgiltigt reglemente skickas därefter ut för beslut till länets kommuner   

Beslutsunderlag 
Remiss, daterad 2020-06-05 
Mora kommuns yttrande, daterat 2020-06-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättat yttrande. 

Sändlista 
AB Dalatrafik 
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§ 218 MK KS 2020/00122-3 

 

Ny rekryteringspolicy för Mora kommun 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer föreslagen rekryteringspolicy som då ersätter 

tidigare rekryteringspolicy. 
2. Fastställer föreslagen riktlinje för rekrytering. 

Sammanfattning av ärendet 
Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt viktig uppgift, som kräver såväl 
kompetens som tid och vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande 
investering. Det är viktigt att det finns en övergripande policy som påvisar de 
förhållningssätt och värderingar som Mora kommun vill förknippas med i varje 
rekrytering. Ett tydligt verktyg för chefer att använda som stöd i rekryteringsarbetet är 
också värdefullt för att få till stånd en saklig och objektiv process som ökar 
möjligheterna till likabehandling i rekryteringen. 
 
Utifrån dessa två aspekter har personalenheten, i samverkan med förvaltningarnas HR-
konsulter, arbetat fram en ny rekryteringspolicy samt en separat riktlinje för 
rekrytering. Riktlinjen kommer att läggas på intranätet och är utformat som ett stöd för 
rekryterande chef i det operativa arbetet med rekrytering. 

Beslutsunderlag 
Rekryteringspolicy 2020 
Riktlinje för rekrytering  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer föreslagen rekryteringspolicy som då ersätter 

tidigare rekryteringspolicy. 
2. Fastställer föreslagen riktlinje för rekrytering. 

Sändlista 
- 
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§ 219 MK KS 2019/00031-9 

 

Anställning av personalchef 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att fullfölja tillsättningen av 
ordinarie personalchef i Mora kommun genom anställning av Anna Nises-Borgström. 

Deltar ej 
Lars Nises (C) deltar inte i överläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Personalchefen har en viktig strategisk roll i Mora kommun. Kristina Magnusson har 
under ett år varit tjänstledig för studier och har sedan slutat sin anställning på Mora 
kommun den 27 juni 2020. 
 
I anslutning till personalchefens tjänstledighet genomfördes en rekryteringsprocess för 
den tillförordnade chefen. Som ett underlag för detta upprättades och beslutades om en 
kompetensprofil som beskriver tjänstens arbetsområde, arbetsuppgifter samt de 
ansvars- och kompetenskrav som ställs på funktionen. Anna Nises-Borgström 
anställdes som tf personalchef. 
 
Hon har den formella kompetensen och erfarenheten som efterfrågas och har som 
tillförordnad också visat att hon mycket väl uppfyller de uppställda färdighetskraven. 
Anna Nises-Borgström föreslås att anställas som ordinarie personalchef. 
 
Samverkan har skett med fackliga organisationerna i CeSam – Central 
Samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att fullfölja tillsättningen av 
ordinarie personalchef i Mora kommun genom anställning av Anna Nises-Borgström. 

Yrkande 
Per Ericson (M) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 

Sändlista 
- 
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§ 220 MK KS 2020/00382-2 

 

Igångsättningsbeslut Moragatan 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för en ombyggnation 
av Moragatan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att tillskjuta 15 miljoner kronor för en 
ombyggnad av Moragatan. Ombyggnationen behöver ske då arbetet med genomfart 
Mora begränsar tillträdet till olika fastigheter efter Strandgatan. Fastighetsägarna och 
dess hyresgäster samt besökare till centrum kommer bli mer beroende av Moragatan. 
Eftersom Moragatan idag är enkelriktad, med ett enda körfält, så behöver Moragatan 
återfå en dubbelriktad trafik med dubbla körfält. 
 
Projektet Moragatan kommer åtgärda brister i Va-systemet, förenkla in- och utfart från 
fastigheter längsmed Moragatan, skapa dubbelriktad trafik samt en nygestaltning med 
nya ytskikt.  
 
Efter kommunfullmäktiges beslut har tekniska förvaltningen genomfört en 
upphandling där en entreprenör tilldelats uppdraget. Byggstart är planerad att ske 
under slutet av september och pågå fram till sommaren 2021.  
 
Projektet beräknas inrymmas inom tilldelad budgetram.  
 
Kommunstyrelsen föreslås ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd för en 
ombyggnation av Moragatan med en byggstart i slutet av september 2020.    

Beslutsunderlag 
Projektuppföljning Moragatan 2020 
Översikt Moragatan 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-06-15 § 113 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för en ombyggnation 
av Moragatan. 

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att beredningens förslag till beslut ska avslås.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 
förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras 
bifallet.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Sändlista 
Tekniska nämnden  
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§ 221 MK KS 2020/00286-2 

 

Uppdrag till socialnämnden, redovisa åtgärder för att få 
ekonomi i balans 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens delredovisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsprognos 1 efter april månad visade på ett negativt resultat för kommunen. 
Kommunstyrelsen uppmanade de nämnder med underskott att redovisa en utförlig 
analys av rådande underskott och en beskrivning av befintliga åtgärdsplaner senast 31 
augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-26, VUP1 
Socialnämndens beslut 2020-06-17 
Ekonomisk månadsrapport samt åtgärdsplan för effektiviseringsåtgärder tom maj 
2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens delredovisning. 

Sändlista 
- 
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§ 222 MK KS 2020/00288-2 

 

Uppdrag till för- och grundskolenämnden, redovisa åtgärder 
för att få ekonomi i balans 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens delredovisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsprognos 1 efter april månad visade på ett negativt resultat för kommunen. 
Kommunstyrelsen uppmanade de nämnder med underskott att redovisa en utförlig 
analys av rådande underskott och en beskrivning av befintliga åtgärdsplaner senast 31 
augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-26, VUP1 
För- och grundskolenämndens beslut 2020-06-17 
Åtgärdsplan för effektiviseringar i förskolan 2020 
Ekonomisk uppföljning och effektiviseringsåtgärder juli 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens delredovisning. 

Sändlista 
- 
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§ 223 MK KS 2020/00289-2 

 

Uppdrag till tekniska nämnden, redovisa åtgärder för att få 
ekonomi i balans 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens delredovisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsprognos 1 efter april månad visade på ett negativt resultat för kommunen. 
Kommunstyrelsen uppmanade de nämnder med underskott att redovisa en utförlig 
analys av rådande underskott och en beskrivning av befintliga åtgärdsplaner senast 31 
augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-26, VUP1 
Tekniska nämndens beslut 2020-06-25 
Redovisning avveckling fastigheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens delredovisning. 

Sändlista 
- 
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§ 224 MK KS 2020/00290-2 

 

Uppdrag till gymnasienämnden, redovisa åtgärder för att få 
ekonomi i balans 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner gymnasienämndens delredovisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsprognos 1 efter april månad visade på ett negativt resultat för kommunen. 
Kommunstyrelsen uppmanade de nämnder med underskott att redovisa en utförlig 
analys av rådande underskott och en beskrivning av befintliga åtgärdsplaner senast 31 
augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-26, VUP1 
Gymnasienämndens beslut 2020-06-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner gymnasienämndens delredovisning. 

Sändlista 
- 
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§ 225 MK KS 2020/00291-2 

 

Uppdrag till servicenämnden, redovisa åtgärder för att få 
ekonomi i balans 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner servicenämndens delredovisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsprognos 1 efter april månad visade på ett negativt resultat för kommunen. 
Kommunstyrelsen uppmanade de nämnder med underskott att redovisa en utförlig 
analys av rådande underskott och en beskrivning av befintliga åtgärdsplaner senast 31 
augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-26, VUP1 
Servicenämndens beslut 2020-06-25 
Ekonomirapport januari-april 2020 inklusive åtgärdsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner servicenämndens delredovisning. 

Sändlista 
- 
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§ 226 MK KS 2020/00377-1 

 

Ekonomisk uppföljning för perioden maj-juli 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens, socialnämndens, 
gymnasienämndens, tekniska nämndens och servicenämndens ekonomiska 
redovisningar för maj och juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
De nämnder som har prognostiserat ett underskott ska på kommunstyrelsens 
sammanträden under 2020 särskilt redogöra för sitt arbete med att minska 
underskottet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning per maj och juli 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens, socialnämndens, 
gymnasienämndens, tekniska nämndens och servicenämndens ekonomiska 
redovisningar för maj och juli 2020. 

Sändlista 
- 
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§ 227 MK KS 2020/00377-1 

 

Information   

Kommunstyrelsen informeras om intresserade aktörer för utveckling av 
Strandenområdet.  
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§ 228  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställning socialchef 2020 MK KS 2020/00083-12 

2. Tillförordnad kommundirektör, sommar 2020 MK KS 2020/00267-1 

3. Anställningsavtal - Förvaltningsledare Styra och 

Administrera internt 

MK KS 2020/00270-3 

4. Tillförordnad socialchef 1 juni - 31 augusti 2020 MK KS 2020/00356-1 

5. Yttrande - Hållbara städer och samhällen MK KS 2020/00276-3 

6. Svar till förvaltningsrätten gällande överklagat beslut 

om Strandenområdet 

MK KS 2020/00192-5 

7. Behandling av ärendet Samverkansavtal 

Dalabiblioteken 

MK KS 2020/00300-3 

8. Mora kommuns ombud vid AB Dalaflygets 

årsstämma 2020 

MK KS 2020/00220-2 

9. Mora kommuns ombud vid Utveckling i Dalarna 

Holding AB 2020 

MK KS 2020/00262-2 

10. Förlängt förordnande som chef för personalenheten MK KS 2019/00031-7 

11. Delegationsbeslut, för granskning, för detaljplan vid 

Nåjstjärn 

MK KS 2019/00367-32 

12. Yttrande - Remiss av plan för övertagande av 

kommunal räddningstjänst i Dalarnas län 

MK KS 2020/00278-2 

13. Yttrande - Förslag till reducering av linjetrafik med 

lågt resande 

MK KS 2020/00158-4 

14. Anmälan till årsstämma 2020 - Inera AB MK KS 2020/00237-2 

15. Överenskommelse, personalchef MK KS 2020/00357-1 

16. Delegation att genomföra upphandlingar inom 

entreprenad 

MK UH 2020/00047-1 

17. Avslagsbeslut - Begäran om utlämnande av allmän 

handling 

MK UH 2020/00057-1 

18. Avslagsbeslut - Begäran om utlämnande av allmän 

handling 

MK UH 2020/00058-1 

19. Avslagsbeslut - Begäran om utlämnande av allmän 

handling 

MK UH 2020/00059-1 
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20. Avslagsbeslut - Begäran om utlämnande av allmän 

handling 

MK UH 2020/00060-1 

21. Anställning - Assistent/granskare 2019-02-01 -  

2019-07-31 

MK OF 2020/00006-1 

22. Anställning - Assistent/granskare 2020-02-19 - 

2020-07-31 

MK OF 2020/00006-2 

23. Anställning - Assistent/granskare 2020-08-01 - 

2020-12-31 

MK OF 2020/00006-3 
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§ 229  

 

Delgivningar 

1. Hemställan om trafikplikt till Stockholm MK KS 2020/00284-1 

2. Tekniska nämndens beslut, rivning Lejonvillan MK KS 2019/00410-4 

3. 

 

Utveckling av Strandenområdet, information om 

intresserade aktörer 

MK KS 2019/00449-16 

4. 

 

Information om konsekvenser vid nedläggning av 

Grönsakshallen. 

MK KS 2020/00000-1 

 


