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§ 254 MK KS 2020/00010-3 

 

Besvarande av motion – Regler för bidrag till allmänna 
samlingslokaler (Motion - Regelverk för statliga bidrag) 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att förtydliga underlaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Gösta Frost (S) och Gunnar Nilsson (S) har lämnat in en motion till fullmäktige om att 
Mora kommun ska ta fram regler för bidrag till allmänna samlingslokaler för att Mora 
kommun ska ges möjlighet att få del av ett statligt investeringsmedel, genom att Mora 
kommun budgeterar för ett investeringsbidrag i form av en kommunal 
medfinansiering.  
 
För att beviljas en ansökan om statligt investeringsmedel ställs ofta krav på kommunal 
medfinansiering. Motionärerna pekar på att denna möjlighet fanns tidigare, men att 
möjligheten försvann i samband med omorganisationen och vill därför se att den 
återinförs genom en särskild budgetpost. Motionärerna ser förslaget som ett enkelt och 
billigt sätt för kommunen att bistå de allmänna samlingslokalernas ägare i kommunen 
att få ta del av det statliga bidraget.  
 
En kommunal medfinansiering för att erhålla statliga investeringsmedel inrymdes 
tidigare i tekniska nämndens verksamhet och finns nu hos kultur- och fritidsnämnden. 
Nämnden har sedan omorganisationen 200 000 kronor budgeterat för föreningsstöd 
som kan användas till exempelvis kommunal medfinansiering. I samband med 
övergången har ansvaret inte tydliggjorts och aktuella styrdokument omfattar idag inte 
ekonomiska föreningar utan vinstintresse.  
 
Förslaget är att kultur- och fritidsnämnden uppdras revidera de styrdokument som har 
bäring på föreningsstödet så att även ekonomiska föreningar utan vinstintresse 
omfattas. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2020-01-09 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta: 

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att revidera de styrdokument som 
omfattas av föreningsstödet på så sätt att även ekonomiska föreningar utan 
vinstintresse ska omfattas. 

2. Motionen ska därefter ses som besvarad. 

Yrkande 
Nice Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga underlaget.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet 

ska återremitteras, vilket förklaras bifallet. 
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Sändlista 
Kanslienheten  
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-11-03 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-176 

7(50) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 255 MK KS 2020/00197-2 

 

Besvarande av motion - Fritidsbank 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
David Örnberg (V) har inkommit med en motion till fullmäktige som föreslår att Mora 
kommun inrättar en fritidsbank. Motionären anser att en fritidsbank innebär en 
satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med 
Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat 
intresse för friluftsliv. Med en fritidsbank så kan det bidra till ökad inkludering genom 
en socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. 
Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och 
den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i en utredning som färdigställdes våren 2019, 
undersökt förutsättningarna för en etablering av en fritidsbank i Mora kommun. 
Utredningens slutsatser är att förutsättningarna för en fritidsbank med Mora kommun 
som huvudman bedöms som goda. Verksamheten kan bedrivas av en platsansvarig från 
kultur- och fritidsförvaltningen med stöttning av personal inom arbete och utveckling, 
alternativt genom ett arbetsintegrerat socialt företag.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin verksamhetsplan för 2021 tagit med en 
etablering av en fritidsbank. Dock har förvaltningen bedömt att det inte finns utrymme 
inom befintlig budget och att det behövs utökad ekonomisk ram för en etablering.  
 
Medel för att etablera en fritidsbank kommer hanteras inom ramen för kommunplane-
arbetet 2021.  

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2020-05-03 
Utredningsrapport fritidsbank Mora, daterad 2019-04-09 

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 yrkande att motionen ska bifallas, varvid det först nämnda 

förklaras bifallet.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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- 
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§ 256 MK KS 2019/00385-3 

 

Besvarande av motion - Upprätta ett mångkulturellt bokslut 
där kostnaden för invandring redovisas 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Pär Dalkvist (SD) har lämnat in en motion till fullmäktige om att Mora kommun ska 
upprätta ett mångkulturellt bokslut för att redovisa kostnaden för invandringen. 
Motionären hänvisar till att Sveriges invandringspolitik sedan mitten av 1970-talet har 
varit negativ för Sverige, och med förslaget skulle redovisningen bidra med ett underlag 
för att utvärdera effekterna av invandringen. Utöver ett mångkulturellt bokslut där 
kommunens kostnader för nyanlända redovisas föreslås en redovisning av dess 
samhällskonsekvenser. 
 
Det hänvisas i motionen till att det är möjligt att särredovisa kostnader för äldre, skola 
och barnomsorg och att det därför borde vara möjligt även för nyanlända. Problemet 
med det som föreslås är att kommunens nyanlända potentiellt finns inom kommunens 
samtliga verksamheter. Att med tanke på detta plocka ut de uppgifter som skulle krävas 
för en redovisning bedöms närmast omöjligt, med de resurser kommunen har idag. 
Även av andra skäl bedöms det som en olämplig åtgärd för en kommun att vidta. 
 
För att upprätta ett mångkulturellt bokslut enligt motionens intentioner skulle 
kommunen behöva göra kategoriseringar på individnivå och sammanställningar i 
register. Att kategorisera människor för aktuellt ändamål får i sig anses problematiskt. 
Dels bedöms det högst tveksamt om den behandling av personuppgifter, som 
nödvändigtvis skulle följa av en sådan hantering, är att anse som förenlig med EU:s 
Dataskyddsförordning. Vidare kan ställas i fråga om ett s.k. mångkulturellt bokslut 
verkligen är förenligt med det som allmänt stadgas i lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning i fråga om innehåll och former för redovisning, god 
redovisningssed m.m.  
 
I motionen upptas en rad områden som enligt motionären är behäftade med 
problematik, som en effekt av Sveriges invandringspolitik. Invandrings- och 
flyktingpolitiken, samt vissa av de områden som anges, är nationella angelägenheter 
där kommunen, inom ramen för sitt generella uppdrag, har att fullgöra statliga beslut 
och anvisningar. I motionen anges att en öppen redovisning av samhällskonsekvenser 
skulle kunna ge medborgare och politiker en chans till någon form av 
ställningstagande. I det sammanhanget får noteras att det inte ligger på kommunens 
uppdrag att bestämma invandringspolitiken. Att, enligt motionens intention, göra en 
samhällskonsekvensbedömning kan därmed inte anses vara en kommunal 
angelägenhet, i synnerhet givet det arbete som skulle krävas för en sådan åtgärd.  
 
Motionen föreslås med anledning av dessa omständigheter avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2019-09-16 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkande 
Pär Dalkvist (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Nice Mattsson (S), Anna-Carin Rydstedt (S), David Örnberg (V) och Lars Nises (C) 

yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 

förslag till beslut och på yrkande att motionen ska bifallas, varvid det först nämnda 

förklaras bifallet.  

Reservation 
Pär Dalkvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sändlista 
- 
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§ 257 MK KS 2020/00120-4 

 

Besvarande av motion - Kontantbetalning vid kommunens 
parkeringar 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingmar Björn (SD) och Pär Dalkvist (SD) har lämnat en motion till fullmäktige om 
kontantbetalning vid kommunens parkeringar. Motionärerna anser att kommunen ska 
verka för att alla medborgare ska kunna parkera på kommunägda parkeringar, även om 
den parkerande inte har en smartphone eller av rädsla inte vill betala med kort.  
 
Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig på motionen. Nämnden har svarat 
att Mora kommun redan har parkeringsautomater där det finns möjlighet att betala 
med kontanter. Dessa automater finner man idag på resecentrum och Fridhemsplan 
men att den möjligheten minskat över tid i kommunen. Anledningen till att antalet 
minskat, är att dessa automater är kostnadsdrivande när det kommer till drift och 
underhåll. Nämnden tillägger att det är en allt större del av befolkningen som väljer att 
använda sig av de nya moderna betalmetoderna.  
 
Det finns även en möjlighet för den som inte vill betala med kort eller annan modern 
betallösning att parkera kostnadsfritt under två timmar på samtliga kommunala 
parkeringar. Den möjligheten är ett led i att komma ifrån kontanthanteringen på 
kommunens parkeringar.  

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2020-03-16 
Protokollsutdrag tekniska nämnden, 2020-09-17 § 41 

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

Yrkande 
Pär Dalkvist (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 

förslag till beslut och på yrkande att motionen ska bifallas, varvid det först nämnda 

förklaras bifallet.  

Reservation 
Pär Dalkvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Sändlista 
- 
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§ 258 MK KS 2020/00419-2 

 

Besvarande av medborgarförslag - Fiskmåsarna en sanitär 
olägenhet i Mora centrum/Strandenområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om ett förbud mot att mata fåglar i 
Mora centrum under perioden april till oktober. Förslagsställaren har lämnat 
medborgarförslaget med en förhoppning om att förslaget kan leda till att få bukt med 
de fiskmåsar som sommartid invaderar Saxvikenområdet.  
 
För att närma sig förslagsställarens önskemål om ett förbud mot att mata fåglar finns 
en möjlighet att pröva ett sådant förbud i den lokala ordningsstadgan. Ett sådant beslut 
tas av länsstyrelsen efter en rekommendation från kommunfullmäktige. Men ett sådant 
generellt förbud är inte att ses som förenlig med ordningslagen då det finns en 
begränsning i lagen om att kommunerna inte ska lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller införa obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Även om det finns många medborgare som anser fiskmåsarna som en sanitär olägenhet 
och upplever dem som obehagliga, så finns det medborgare som har matning av änder 
och annan småfågel som intresse. Det innebär att med ordningslagens nu gällande 
lydelser inte bedöms som möjligt med ett införande av ett förbud idag.  
 
Även om förslaget hade bedömts vara möjligt att bifalla så finns det andra orsaker till 
att fiskmåsarna skulle finns kvar i området. En sådan orsak är att många rör sig i 
området och besöker restauranger, har picknic i gräset eller på bänkarna och bryggor 
och därefter slänger förpackningar och matresterna i soptunnorna etc.  
 
Kommunstyrelsen föreslås avslå medborgarförslaget då förslaget inte bedöms klara en 
prövning av ordningsstadgan eller bidra till att problemet med fiskmåsarna upphör. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2020-09-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sändlista 
Förslagsställaren 
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§ 259 MK KS 2020/00458-1 

 

Förlängning av Mora kommuns borgensförbindelse, 
regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 3 juli 2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Mora 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Mora kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

2. Mora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Mora kommun den 
16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

3. Mora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Mora kommun den 
16 augusti 2011, vari Mora kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Kommunfullmäktige utser Peter Karlsson och Anette Rusk att för Mora 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens 
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för 
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Mora kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 3 juli 2002 och har bekräftat desamma genom beslut av 
fullmäktige den 24 september 2012. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (garantiavtal). Även dessa avtal är av 
avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Mora kommun undertecknade regressavtalet den 16 augusti 2011 och 
garantiavtalet den 16 augusti 2011. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna 
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om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Mora kommuns 
regressavtal och garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut.   
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommuninvest 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 3 juli 2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Mora 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Mora kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

2. Mora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Mora kommun den 
16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

3. Mora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Mora kommun den 
16 augusti 2011, vari Mora kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Kommunfullmäktige utser Peter Karlsson och Anette Rusk att för Mora 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sändlista 
Kommuninvest 
Peter Karlsson 
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§ 260 MK KS 2020/00421-2 

 

Avfallstaxa 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer Moravatten AB:s förslag till ny avfallstaxa. 

Sammanfattning av ärendet 
Moravatten AB föreslår en höjning av avfallstaxa med 11 procent från och med 1 januari 
2021. 
 
Avfallsverksamheten ska vara självfinansierade genom avgifter som regleras i 
kommunens avfallstaxa. Under perioden 2010 – 2019 har avfallsavgiften i stort sett 
varit oförändrad. Avfallsverksamheten har under perioden inte varit i behov av att höja 
taxan då bland annat effektiviseringar och gemensamma upphandlingar hållit nere 
kostnaderna. Prognosen för 2020 väntas ge ett underskott på 1,6 miljoner kronor. 
 
Föreslagen höjning innebär en höjning med 272 kronor/år för normalabonnemanget 

till 2 742 kronor/år. Normalabonnemang, 190 liters grått kärl för restavfall som töms 

var fjärde vecka och ett brunt kärl för matavfall som töms var fjortonde dag.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Moravatten AB, 2020-09-01 § 15, inklusive bilaga 5 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer Moravatten AB:s förslag till ny avfallstaxa. 

Yrkande 
Nice Mattsson (S) yrkar, med bifall ifrån Anna-Carin Rydstedt (S) och David Örnberg 

(V), att det införs en grundavgift på 100 kr för enklare fritidshus. 

Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 

förslag till beslut och på Nice Mattssons yrkande, varvid det först nämnda förklaras 

bifallet.  

Reservation 
Nice Mattsson (S) och Anna-Carin Rydstedt (S) reserverar sig mot beslutet, enligt 

bilagd reservation. 

David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
Moravatten AB 
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§ 261 MK KS 2020/00422-2 

 

VA-taxa 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer Moravatten AB:s förslag till ny VA-taxa.  

Sammanfattning av ärendet 
Moravatten AB föreslår en höjning av  

- anläggningstaxa med 8 procent från och med 1 januari 2021 samt 
- brukningstaxa med 8 procent från och med 1 januari 2021. 

 
Moravatten AB genomför VA-utbyggnad enligt kommunens Plan, vatten och avlopp. 
Därtill kommer investeringar för förnyelse av ledningsnät i samband med Genomfart 
Mora och Moragatan, ombyggnad av Solviken ARV samt överföringsledningar till 
Solviken. Mellan 2021 och 2023 bedöms investeringsbehovet uppgå till cirka 260 
miljoner kronor. Kostnaderna täcks inte av förväntade intäkter från 
anläggningsavgifter. Till 2021 beräknas VA-verksamheten ha ett underskott på 3,5 
miljoner kronor. För att jämna ut resultatet och uppnå en budget i balans behöver 
samtliga VA-avgifter justeras med 8 procent.  
 
Den föreslagna höjningen avseende anläggningsavgiften innebär en ökning med 13 923 
kronor för typhus A och drygt 38 000 kronor för typhus B. Den föreslagna höjningen 
avseende brukningsavgiften innebär en ökning med 494 kronor per år för typhus A och 
4 021 kronor per år för typhus B. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Moravatten AB, 2020-09-01 §14 
Vad innebär 8 procents höjning, 2020-10-07 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer Moravatten AB:s förslag till ny VA-taxa.  

Sändlista 
Moravatten AB 
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§ 262 MK KS 2020/00332-2 

 

Utökad borgen Moravatten AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Moravatten AB anhåller om utökat kommunalt borgensåtagande om 270 miljoner 
kronor. 
 
Genomförandet av Mora kommuns vatten- och avloppsplan, VA-plan, innebär stora 
investeringar för Moravatten AB. Förutom VA-utbyggnaden behöver befintliga VA-
anläggningar rustas för att kunna ta emot spillvatten från utbyggnadsområden. 
Dessutom står Moravatten AB inför stora reinvesteringar som till exempel i samband 
med projektet Genomfart Mora. 
 
För perioden 2020-2023 bedöms investeringsvolymen uppgå till 290 miljoner kronor.  
 
Moravatten AB:s borgensutrymme uppgår idag till 230 miljoner kronor varav 209 
miljoner kronor är nyttjad.  
 
Låneskuld per invånare i koncernen uppgår per 2020-10-31 till 65 989 kronor. 
 
Låneskulden per invånare i koncernen vid fullt utnyttjande av borgensramar uppgår 
efter utökad borgensram till 88 411 kronor. 

Beslutsunderlag 
Moravatten AB:s begäran om utökad borgen, daterad 2020-06-02 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sändlista 
Moravatten AB 
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§ 263 MK KS 2020/00371-2 

 

Utökat verksamhetsområde VA - Bonäs 456:1 m fl 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde i enlighet med 
Moravattens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utökat verksamhetsområde för allmänt dricksvatten och 
spillvattenanläggning har inkommit från Moravatten AB. Området ligger i anslutning 
till befintlig allmän VA-anläggning. Utökning av verksamhetsområdet kan motiveras 
med närhet till befintlig allmän anläggning samt behov ur miljö- och hälsosynpunkt 
som orsakats av beviljade förhandsbesked för ett antal enfamiljshus i området. 
 
Bakgrunden till förslaget är förfrågan från fastighetsägare inom området. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Moravatten AB, 2020-06-02 § 19 inklusive bilaga 4 
Yttrande miljökontoret, 2020-07-03 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde i enlighet med 
Moravattens förslag. 

Sändlista 
Moravatten AB 
Miljönämnden 
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§ 264 MK KS 2020/00370-2 

 

Utökat verksamhetsområde VA - Bonäs 63:8 m fl 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde i enlighet med 
Moravattens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utökat verksamhetsområde för allmänt dricksvatten och 
spillvattenanläggning har inkommit från Moravatten AB. Området ligger i närheten av 
befintlig allmän VA-anläggning. Utökning av verksamhetsområdet kan motiveras med 
närhet till befintlig allmän anläggning och behov ur miljö- och hälsosynpunkt som 
orsakats av beviljade förhandsbesked för ett antal enfamiljshus i området. 
 
Bakgrunden till förslaget är förfrågan från fastighetsägare inom området. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Moravatten AB, 2020-06-02 § 19 inkl bilaga 3 
Yttrande miljökontoret, 2020-07-03 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde i enlighet med 
Moravattens förslag. 

Sändlista 
Moravatten AB 
Miljönämnden 
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§ 265 MK KS 2020/00472-2 

 

Utställning och samråd om policy för vatten och avlopp 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till policy för vatten och avlopp ställs ut för 
samråd.   

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till policy för vatten och avlopp har arbetats fram genom förvaltnings-
övergripande arbete och diskussioner i politiska forum. Förslaget innebär revidering 
och uppdatering av tidigare policy.  
 
Förslag till policy föreslås ställas ut för samråd under perioden 10 november 2020-10 
januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Policy för vatten och avlopp, samrådsversion 2020-10-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till policy för vatten och avlopp ställs ut för 
samråd.   

Sändlista 
- 
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§ 266 MK KS 2019/00308-1 

 

Utställning och samråd om plan för vatten och avlopp 2021-
2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till plan för vatten och avlopp 2021-2025 ställs 
ut för samråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till plan för vatten och avlopp för åren 2021-2025 har arbetats fram genom 
förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum.  
 
Planen för vatten och avlopp föreslås ställas ut för samråd under tidsperioden 10 
november 2020-10 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Plan för vatten och avlopp, samrådsversion 2020-10-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till plan för vatten och avlopp 2021-2025 ställs 
ut för samråd. 

Sändlista 
- 
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§ 267 MK KS 2020/00377-20 

 

Ekonomisk uppföljning  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens, socialnämndens, 
gymnasienämndens, servicenämndens och gemensam servicenämnd ISIT ekonomiska 
redovisningar för september 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 
Ekonomiska uppföljningar 

Ekonomisk uppföljning per september 2020Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för- och grundskolenämndens, socialnämndens, 
gymnasienämndens, servicenämndens och gemensam servicenämnd ISIT ekonomiska 
redovisningar för september 2020. 

Sändlista 
- 
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§ 268 MK KS 2020/00009-16 

 

Revidering av kommunplan 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2021 med utblick åren 2022-2023.  
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 14,0 miljoner kronor för år 

2021, 20,0 miljoner kronor för år 2022 och 27,3 miljoner kronor för år 2023.  
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas 

nettokostnadsramar år 2021 med utblick 2022 - 2023.  
4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram 2021 motsvarande 106,2 

miljoner kronor för år 2021.  
5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 70 miljoner kronor 

för år 2021. 
6. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att föra om ram för 

kapitalkostnader från finansförvaltningen till berörd nämnd när beloppen för 
kapitalkostnaderna är kända. 

7. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att föra om ram för 
internhyra till berörda nämnder när beloppen för internhyran är fastställda. 

Deltar ej 
Nice Mattsson (S), Anna-Carin Rydstedt(S), David Örnberg (V) och Pär Dalkvist (SD) 

deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2021 vid sammanträde 15 juni 
2020.  
 
Den reviderade kommunplanens driftbudget och därmed kommunens budgeterade 
resultat bygger på en ny skatteprognos 2020-10-01. 
 
Mora kommun budgeterar ett positivt resultat på 14,0 miljoner kronor för 2021. 
Resultatet uppgår till 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 
planeringsåren 2022 och 2023 budgeteras ett resultat om 20,0 miljoner kronor 2022 
och 27,3 miljoner kronor 2023 vilket innebär att det finansiella målet är 1,5 % år 2022 
och 2,0% år 2023. 
 
Den reviderade kommunplanen för år 2021 innehåller följande förändringar av de 
ekonomiska ramarna: 

- Ram omfördelas mellan berörda nämnder och servicenämnden avseende 
bilpool och vaktmästeri. 

- Ram omfördelas från för- och grundskolenämnd, gymnasienämnd och 
socialnämnd till kommunstyrelsen avseende centralisering av HR-konsulter. 

- 1,5 miljoner kronor tillförs servicenämnden i ramökning för 
kundtjänstfunktionen. 

- 2,7 miljoner kronor tillförs servicenämnden i ramökning för bilpool. 
- 0,5 miljoner kronor tillförs kultur- och fritidsnämnden i ramökning för 

fritidsbank. 
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- 0,1 miljoner kronor tillförs kultur- och fritidsnämnden i ramökning för 
förbrukningsinventarier fritid. 

- 0,1 miljoner kronor tillförs kultur- och fritidsnämnden under 2021 för Gustav 
Vasa jubileumet. 

- 0,2 miljoner kronor förs över till miljö- och hälsoskyddsnämnden från de 
centrala lönemedlen. 

- Ytterligare 1,5 miljoner kronor avsätts för internhyra att omfördela till berörda 
nämnder när internhyran är fastställd. 

- 15,2 miljoner kronor avsätts i medel till kommunstyrelsens förfogande. 
 
Följande mål och mått har förändrats: 
Riktat mål till (gymnasienämnden): Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential 

- Måttet ”Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning” flyttas till nyckeltal. 
  

Riktat mål (till kultur- och fritidsnämnden) Kultur- och fritidsnämnden ska ta ett 
särskilt ansvar för att alla barn och unga i Mora ges möjlighet till kultur- och 
fritidsupplevelser… 

- Måttet ”Deltagartillfällen i idrottsföreningar…” ändras åldersintervallet, samt 
målsättningen. 

 
Riktat mål till kommunstyrelsen: Minskad klimatpåverkan 

- Målsättningen för måttet ”Utsläpp av koldioxid…” ändras. 
- Måttet ”Mängd utsläpp av växthusgaser i den geografiska kommunen…” flyttas 

till nyckeltal 
- Ett nytt mått läggs till ”Andel upphandlingar med miljökrav” 

  
Riktat mål (till servicenämnden): Lokalproducerade varor i de kommunala köken ska 
öka 

- Formulering av måttet ändras 
  

Riktat mål (till servicenämnden): Mängden matavfall inom den kommunala 
organisationen ska minska… 

- Formulering av måttet ändras och målsättningen 2023 höjs. 
  

Riktat mål till kommunstyrelsen: Ta tillvara tillgänglig kompetens 
- Måttet ”Andel invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar” flyttas till 

nyckeltal. 

Beslutsunderlag 
Reviderad Kommunplan, version KS 2020-11-03 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2021 med utblick åren 2022-2023.  
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 14,0 miljoner kronor för år 

2021, 20,0 miljoner kronor för år 2022 och 27,3 miljoner kronor för år 2023.  
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas 

nettokostnadsramar år 2021 med utblick 2022 - 2023.  
4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram 2021 motsvarande 106,2 

miljoner kronor för år 2021.  
5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 70 miljoner kronor 

för år 2021. 
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6. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att föra om ram för 
kapitalkostnader från finansförvaltningen till berörd nämnd när beloppen för 
kapitalkostnaderna är kända. 

7. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att föra om ram för 
internhyra till berörda nämnder när beloppen för internhyran är fastställda. 

Yrkande 
Göran Aronson (KD), Rose-Mari Bogg (C), Per Ericson (M), Lars Nises (C) och Ingvar 

Niilimaa (MOP) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.  

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 269 MK KS 2020/00062-6 

 

Samverkansavtal för Överförmyndare i samverkan 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för Överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna, för ikraftträdande från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro samverkar sedan 
2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet – Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Mora 
kommun är värdkommun och den gemensamma handläggarorganisationen ingår i 
värdkommunens verksamhet. Samverkan regleras i ett samverkansavtal som antogs 
under år 2015. 
 
Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra delar av 
samverkansavtalet. Överförmyndare i samverkan har följaktligen utarbetat förslag till 
nytt samverkansavtal, som innehåller vissa ändringar jämfört med nu gällande avtal. 
Ändringarna syftar sammanfattningsvis till att ytterligare tydliggöra ansvars- och 
kostnadsfördelning samt formerna för samverkan. Det nya avtalet har även 
kompletterats med bestämmelser med hänsyn till EU:s Dataskyddsförordning.   

Beslutsunderlag 
Missiv daterat 2020-09-18 
Rättelse daterad 2020-09-19 
Förslag till samverkansavtal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för Överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna, för ikraftträdande från och med den 1 januari 2021. 

Sändlista 
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
Leksands kommun 
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Vansbro kommun 
Älvdalens kommun 
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§ 270 MK KS 2020/00383-1 

 

Revidering av reglemente socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till tillägg i socialnämndens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har identifierat ett behov av att revidera nämndens reglemente. I det 
reglemente som antagits av fullmäktige saknas nämndens ansvar kring frågor enligt 
begravningslagen. 
 
Fullmäktige föreslås därför revidera reglementet med ett tillägg under rubriken 
socialnämndens uppgifter: Nämnden fullgör de uppgifter som enligt 
begravningslagen (1990:1144) ankommer på kommunen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden, 2020-09-16 § 59 
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till tillägg i socialnämndens reglemente. 

Sändlista 
Socialnämnden 
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§ 271 MK KS 2019/00471-5 

 

Konkurrensutsättningsstrategi med riktlinjer 2020-2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar konkurrensutsättningsstrategi med riktlinjer 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den strategiska planen för 2019-2022 ska kommunstyrelsen ta fram ett 

konkurrensutsättningsprogram för att tydliggöra de politiska ambitionerna i fråga om 

ökad valfrihet och mångfald samt för att få till stånd en bättre näringslivsutveckling. 

Programmet har konkretiserats i en strategi. Konkurrensutsättningsstrategin har målet 

att medborgare och företag ska få ökad valfrihet bland utförare av kommunala tjänster 

och därtill en mångfald av tjänster att välja mellan. Kommuner som har högre andel 

upphandlad verksamhet tenderar till att ha ett bättre resultat på ekonomin men också 

mer heltäckande tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle.  

Mora kommun har konkurrensutsatt en förhållandevis stor del av sin verksamhet men 

för att nå längre måste organisationen kring kravställning, kvalitetssäkring och 

uppföljning utvecklas. Ett steg mot detta är upphandlingsenheten utredning från 2019 

som genomfördes inför rekryteringen av ny upphandlingschef. Strategin landar i ett 

antal riktlinjer för konkurrensutsättning som leder till att nå strategins mål. Bland 

riktlinjerna återfinns bland annat hur Mora kommun ska förhålla sig till 

arbetsintegrerat socialt företagande och näringslivet i övrigt. 

Beslutsunderlag 
Konkurrensutsättningsstrategi med riktlinjer 2020-2022, daterad 2020-10-14 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar konkurrensutsättningsstrategi med riktlinjer 2020-2022. 

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar, med bifall ifrån Nice Mattsson (S) och Anna-Carin Rydstedt 

(S), att beredningens förslag till beslut avslås.  

Göran Aronson (KD), Lars Nises (C) och Anna Hed (C) yrkar bifall till beredningens 

förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 

förslag till beslut och på yrkande att avslå beredningens förslag till beslut, varvid det 

först nämnda förklaras bifallet.  
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Reservation  
David Örnberg (V), Nice Mattsson (S) och Anna-Carin Rydstedt (S) reserverar sig mot 

beslutet.  

Sändlista 
Upphandlingsenheten 
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§ 272 MK KS 2020/00048-3 

 

Stavning av exploateringsområde Kanada 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige namnger exploateringsområdet Kanada med 
begynnelsebokstaven K.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen utpekade 1991-05-07 Canadaområdet strax söder om Morkarlby 

som framtida kommunalt exploateringsområde. Någon formell namngivning har inte 

skett och olika uppfattning råder om stavningen. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att 

det är viktigt för kommande lanseringen av området att landa i en gemensam stavning.  

Inför planprogram- och detaljplanearbetet föreslår namnberedningsgruppen att 

området ska heta Kanada, med begynnelsebokstaven K.  

Förslaget har remitterats och Mora hembygdslag och boende på Selbäcksvägen 

tillstyrker namnberedningsgruppens förslag och Brandkåren Norra Dalarna har inget 

att erinra mot förslaget. Lantmäteriet har inget att invända mot att området åsätts 

namnet Kanada och skriver i yttrandet att den föreslagna formen dels följer den gamla 

stavningen i Morkarlby och dels rekommendationerna från Utrikes namnbok.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens PM, daterat 2020-10-02 
Meddelande om samråd 
Karta enligt antagen dispositionsplan 1991 
Yttrande från Mora hembygdslag, daterat 2020-01-28 
Yttrande från boende på Selbäcksvägen, daterat 2020-01-23 
Yttrande från Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2020-01-23 
Yttrande från Lantmäteriet, daterat 2020-01-28 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige namnger exploateringsområdet Kanada med 
begynnelsebokstaven K.  

Sändlista 
Stadsbyggnadskontoret 
Lantmäteriet, ortnamnssektionen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
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§ 273 MK KS 2020/00428-1 

 

Igångsättningsbeslut för Saxviken etapp 3 (f.d. Ströms 
sågverk)  

Beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för saneringen av 
Saxvikens tredje etapp under förutsättning att pågående anbudsförfarande kan 
slutföras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2020 godkänna kommunens kostnader 
för den tredje och sista etappen av saneringen av Saxviken. Kommunens del av 
kostnaden beräknades till 3.75 miljoner, vilket utgör 25 % av den totala kostnaden om 
15 miljoner kronor.  
 
Efter kommunstyrelsens beslut har tekniska förvaltningen upphandlat en entreprenör. 
Den aktör som tilldelats uppdraget har lämnat ett anbud om 11 miljoner kronor med en 
förutsättning att beslut om igångsättning tas. Summan för anbudet är inom ramen för 
den beräknade projektkostnaden om 15 miljoner kronor. Tilldelningsbeskedet har 
överprövats och förvaltningsrätten förväntas meddela dom inom kort.  
 
Kommunstyrelsen föreslås ge tekniska nämnden igångsättningstillstånd för att 
genomföra den tredje och sista etappen av Saxviken (f.d. Ströms sågverk).  
 
Igångsättningstillståndet föreslås ges under förutsättning att tilldelad entreprenör kan 
antas. 

Beslutsunderlag 
Genomförandebeskrivning etapp 3 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2020-02-25 § 51 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för saneringen av 
Saxvikens tredje etapp under förutsättning att pågående anbudsförfarande kan 
slutföras.  

Sändlista 
Tekniska förvaltningen 
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§ 274 MK KS 2020/00473-2 

 

Markanvisning – Gunnar Englund Byggare AB (Måmyren) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för Noret 1:123 och uppdrar till 
kommundirektören att skriva på avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har ett behov av att fler bostäder byggs och har därför pekat ut ett 
område i norra Noret för bostäder. För området har en detaljplan tagits fram som vann 
laga kraft den 17 juli 2015.  
 
Gunnar Englund Byggare AB har lämnat förslag på bostadsetablering på Måmyren och 
därefter sökt och beviljats bygglov. Mora kommun och Gunnar Englund Byggare AB 
har nu upprättat ett markanvisningsavtal för fastigheten Noret 1:123. Den preliminära 
avgränsningen har markerats med röd begränsningslinje i kartbilagan och utgör ca 
36oo kvadratmeter.  
 
Parterna är överens om att köpeskillingen ska uppgå till 2 000 000 kronor som erläggs 
i samband med att köpeavtalet skrivs på eller senast 2022-04-30.  
 
Exploatören åtar sig att stå för alla kostnader såsom anläggningsavgift för vatten, spill- 
och dagvatten, el och bygglovsavgifter med mera. Avtalet omfattar i övrigt 
exploateringsåtaganden, övriga belastningar, krav vid överlåtelse, exploatörens egna 
ansvar för nedlagda kostnader etc.   

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal  
Kartbilaga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet för Noret 1:123 och uppdrar till 
kommundirektören att skriva på avtalet.  

Sändlista 
Tekniska förvaltningen 
Exploatören 
 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-11-03 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-176 

34(50) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 275 MK KS 2020/00418-4 

 

Namnförslag på ny funktion 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens nya funktion ska benämnas för kundtjänst. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige har antagit en strategisk plan där ett av målen under mandatperioden är 
att uppnå ett bättre resultat vad avser service och bemötande. För att uppnå detta mål 
har ett av insatsområdena varit att utreda ett införande av kontaktcenter/kundtjänst-
funktion för kommunens medborgare.  
 
Utredningens arbete har resulterat i att Mora kommun kommer erbjuda en utökad 
medborgerlig service och tillgänglighet under hösten 2020 i form av ett kontaktcenter/ 
kundtjänstfunktion. Etableringen av funktionen kommer inrymmas i nuvarande växel/ 
reception där kommunens medborgare, tillsammans med föreningar, näringsliv och 
turister kan vända sig till för att få hjälp med information, vägledning, enklare 
rådgivning, status på ärende och enklare ärendehandläggning. 
 
Kommunstyrelsen har nu efter ett förslag från servicenämnden att besluta om den nya 
funktionens namn. Servicenämnden föreslår att den nya funktionen ska benämnas för 
kundtjänst.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att genomföra en rådgivande 
undersökning hos medborgarna. Undersökningen ska pågå till 31 oktober där 
medborgarna ska kunna rösta på namnen kundtjänst, kontaktcenter, servicecenter och 
medborgarservice samt uppge ett eget förslag.  
 
276 röster har inkommit och är fördelade enligt följande: 

- 36,6 % kundtjänst 
- 15,9 %  kontaktcenter 
- 18,8 % servicecenter 
- 14,9 medborgarservice 

Därtill har 21 olika namnförslag inkommit.  

Beslutsunderlag 
Röstresultat per 2020-10-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens nya funktion ska benämnas för kundtjänst. 

Yrkande 
Göran Aronson (KD), Lars Nises (C) och Per Ericson (M) yrkar bifall till beredningens 

förslag till beslut.  
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Reservation 
Nice Mattsson (S) och Anna-Carin Rydstedt (S) reserverar sig mot beslutet, enligt 

bilagd reservation.  

Sändlista 
Servicenämnden 
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§ 276 MK KS 2020/00448-2 

 

Arbetsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar arbetsordning för kommunstyrelsen.  
2. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att arbeta fram och anta 

motsvarande arbetsordning för nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
För kommunstyrelsen finns behov av att tydliggöra och samla ihop vissa bestämmelser 
med bäring på kommunstyrelsens arbetsformer, som komplement till vad som gäller 
enligt kommunallagen (2017:725) samt kommunstyrelsens reglemente. För att 
närmare identifiera vilka bestämmelser som behöver fastställas och dokumenteras, 
samt utformningen av dessa, genomfördes en workshop för kommunstyrelsen den 6 
oktober i år.  
 
Med ledning av genomförd workshop har ett förslag till arbetsordning för 
kommunstyrelsen utarbetats. Arbetsordningen innehåller fördjupade och 
kompletterande bestämmelser om bl.a. ledamöters initiativrätt (nämndsinitiativ), 
distanssammanträden samt kommunstyrelsens informationsmöten.  
 
Bestämmelserna om nämndsinitiativ motsvarar den rutin som kommunstyrelsen 
antagit den 6 oktober 2020. 
 
Som ett led i att eftersträva enhetlighet avseende administration och arbetsformer i 
kommunens nämnder, föreslås övriga nämnder arbeta fram och anta motsvarande 
arbetsordning var för sig. 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar arbetsordning för kommunstyrelsen.  
2. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att arbeta fram och anta 

motsvarande arbetsordning för nämnden.  

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 277 MK KS 2020/00425-3 

 

Remissvar - Framställan om ändring i säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar remissvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har genom Transportstyrelsen berett Mora kommun tillfälle att 
yttra sig om ett förslag till ändring av säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskydds- 
förordningen.  
 
Den framställan som Mora kommun har att svara på berör en ändring i förordningarna 
som gör det möjligt för Transportstyrelsen att genomföra sitt uppdrag. Idag är det är 
kommuner och regionerna som beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3, samt 
handlägger ärenden om registerkontroll och särskild personutredning för sina 
respektive flygplatser. Transportstyrelsen föreslår nu att det framledes ska vara 
Transportstyrelsen som hanterar denna prövning och handläggning.  

Mora-Siljan flygplats har yttrat sig på förslaget och har låtit meddela att förslaget till 
ändring inte kommer ändra på något i sak för den egna verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Remissvar – Framställa om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhets-
skyddsförordningen (2018:658), daterad 2020-09-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar remissvaret. 

Sändlista 
Justitiedepartementet 
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§ 278 MK KS 2020/00449-1 

 

Friskvårdserbjudanden i Mora kommun 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att från och med år 2021 införa ett friskvårdsbidrag 

till kommunens medarbetare i enlighet med Skatteverkets regelverk, till ett 
maxbelopp om 1 200 kronor per kalenderår. 

2. Från och med 2021 ta bort friskvårdstimmen. 
3. Erbjuda kommunens medarbetare subvention om 400kr på årskort för bad i 

kommunens simhallar samt subvention om 100kr på spårkort på Mora 
skidstadion. 

4. Avveckla programmet Mora i rörelse i dess nuvarande form. 
5. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att utvärdera förändringen, två år efter 

att beslutet har verkställts.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva 
hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. 
Sunda levnadsvanor är exempelvis lämplig kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor och 
att undvika rökning, droger och stress. 
 
Friskvårdsinsatser från arbetsgivarens sida är en kompletterande strategi för att sporra 
medarbetarna till ökat egenansvar för den del av hälsan som är kopplad till 
levnadsvanor och livsstil. 
 
Mora kommuns friskvårdserbjudande består idag av: 

- Friskvårdstimme 1 h per vecka, om verksamheten så tillåter 
- Programmet Mora i rörelse med olika aktiviteter för att främja personalens 

hälsa. 
- 20 fria bad per år och medarbetare på kommunens simhallar 
- Subventionerade spårkort på Mora skidstadion 
- Möjlighet att boka tider i Mora kommuns idrottshallar  

 
Kommunens ledningsgrupp har enats om att det finns behov av att se över 
arbetsgivarens friskvårdserbjudanden. Programmet Mora i rörelse innebär stor 
administration och de aktiviteter som erbjuds inom programmet nyttjas inte i en 
omfattning som motiverar den administrativa insatsen. Friskvårdstimmen är 
uppskattad av de medarbetare som arbetar i verksamhet som tillåter att man avviker 
från arbetsplatsen under betald arbetstid, men i princip kan den förmånen inte nyttjas 
av medarbetare inom de verksamheter som har schemabunden verksamhet.  
 
En friskvårdsinsats i form av betald arbetstid som medarbetaren själv förfogar över är 
en dyr insats för arbetsgivaren med låg påverkan på individens hälsa. Medarbetares 
behov av paus och återhämtning i arbetet ska hanteras inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Hållbara och hälsosamma arbetsplatser skapas genom att strukturerat arbeta med att 
stärka friskfaktorerna och när det gäller friskvård som kompletterande strategi bör 

https://skolaovansiljan.sharepoint.com/sites/mora/anstallning/morairorelse/SitePages/Startsida.aspx
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arbetsgivaren fokusera på kontinuerliga kunskapshöjande insatser som stimulerar 
individen till att ta ansvar för sin hälsa.  
 
I syfte att ytterligare möjliggöra och stimulera till egna aktiva hälsobefrämjande 
insatser föreslås att Mora kommun inför ett individuellt friskvårdsbidrag om 1200 
kronor/år. Vidare föreslås att subventionen avseende bad på simhallarna förändras till 
ett erbjudande om att lösa årskort till rabatterat pris. Subventionerade spårkort 
renodlas till att gälla säsongskort. Möjlighet att boka tider i kommunens idrottshallar 
föreslås kvarstå enligt nuvarande villkor. 

Beslutsunderlag 
Strategi för hållbara och hälsosamma arbetsplatser 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att från och med år 2021 införa ett friskvårdsbidrag 

till kommunens medarbetare i enlighet med Skatteverkets regelverk, till ett 
maxbelopp om 1 200 kronor per kalenderår. 

2. Från och med 2021 ta bort friskvårdstimmen. 
3. Erbjuda kommunens medarbetare subvention om 400kr på årskort för bad i 

kommunens simhallar samt subvention om 100kr på spårkort på Mora 
skidstadion. 

4. Avveckla programmet Mora i rörelse i dess nuvarande form. 
5. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att utvärdera förändringen, två år efter 

att beslutet har verkställts.  

Sändlista 
Förvaltningschefer 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-11-03 
Dokument nr: MK KS 2015/00002-176 

40(50) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 279 MK KS 2020/00450-1 

 

Organisering av kommunens HR-verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens HR-resurser från och med 1 januari 2021 
organiseras i personalenheten genom att HR-konsult socialförvaltningen och HR-
konsult för- och grundskoleförvaltningen/gymnasieförvaltningen flyttas till 
personalenheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har idag en central personalenhet organiserad i 
kommunstyrelseförvaltningen, en HR-konsult som är placerad i socialförvaltningen 
och en HR-konsult som är placerad i för- och grundskoleförvaltningen men som delas 
med gymnasieförvaltningen. 
 
Nuvarande organisation av HR-resurser innebär att tre av kommunens förvaltningar 
har tillgång till ett verksamhetsnära HR-stöd, övriga fem har det inte. 
 
I den strategiska planen är en gemensam personalpolitik för hela kommunkoncernen 
upptaget som ett särskilt prioriterat område. I samband med kartläggning av chefers 
förutsättningar har behov av mer verksamhetsnära chefsstöd när det gäller HR 
identifierats. 
 
I syfte att skapa bättre förutsättningar för att hålla ihop personalpolitiken, att skapa en 
mer hållbar organisation för HR samt att tillgodose alla förvaltningars behov av HR-
stöd bör alla HR-resurser samlas i den centrala personalenheten. I samband med den 
förändringen kommer två av tjänsterna inom nuvarande personalenhet omvandlas till 
HR-konsulter för att bilda ett större team av resurser för verksamhetsnära HR-stöd.  
 
Överflyttning av medel för tjänsterna behandlas i kommunplanprocess 2021. 

Beslutsunderlag 
Organisationsbilder HR i Mora kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens HR-resurser från och med 1 januari 2021 
organiseras i personalenheten genom att HR-konsult socialförvaltningen och HR-
konsult för- och grundskoleförvaltningen/gymnasieförvaltningen flyttas till 
personalenheten.  

Sändlista 
Socialchef 
För- och grundskolechef 
Gymnasiechef 
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§ 280 MK KS 2018/00329-2 

 

Visselblåsarfunktion för kommunanställda 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att upphandla 

tjänsteleverantör av mottagandefunktion samt av utredningstjänst. 
2. Visselblåsarfunktionen ska tas i bruk tidigast 1 december 2021.  
3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att utreda möjligheten till 

visselblåsarkanal för anställda hos företag som bedriver kommunalt finansierad 
verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ett 

införande av en oberoende visselblåsarfunktion för kommunens anställda. Syftet med 

en visselblåsarfunktion är att fånga upp särskilt allvarliga oegentligheter som annars 

riskerar att inte nå fram till rätt personer och som kan få allvarliga konsekvenser för 

organisationen.  

Utifrån ett nytt EU-direktiv, Visselblåsardirektivet, har en statlig offentlig utredning 

föreslagit ett antal lagändringar i svensk rätt som föreslås träda i kraft i december 2021. 

Utredningen föreslår att en arbetsgivare ska vara skyldig att utse de personer eller 

enheter som är behöriga att på arbetsgivarens vägnar:  

1. ta emot rapporter och ha kontakt med visselblåsare,  
2. följa upp det som rapporteras, samt   
3. lämna återkoppling om uppföljningen till visselblåsaren.  

 
Det finns en uttrycklig skyldighet för arbetsgivare att säkerställa att de som hanterar 

rapporteringskanalerna och förfarandena är oberoende och självständiga. För att 

kunna säkerställa detta föreslås att Mora kommun upphandlar leverantör som kan 

erbjuda tjänsten mottagande av inkommande rapporter, anonymisering samt agera 

kommunikationskanal mellan utredare och anmälare. Därutöver bör leverantör av 

utredningstjänst upphandlas.  

Mottagande tjänsteleverantör bedömer huruvida inkommande rapport bedöms falla 

inom visselblåsarsystemets syfte och skickar om så är fallet ärendet vidare till 

leverantören av utredningstjänst för utredning. Utredaren återrapporterar till 

kommunen med rekommendation om åtgärder. Ärenden som faller utanför 

visselblåsarsystemets syfte avskrivs som visselblåsarärenden. Utredda och avskrivna 

ärenden tas emot och diarieförs av kommunens personalenhet, som i sin tur 

rapporterar till kommunledningen.   

För att kunna säkerställa den sekretess och det skydd för visselblåsaren som den nya 

lagstiftningen kommer att ge, föreslås Mora kommuns visselblåsarfunktion 

upphandlas, förberedas och förankras för att kunna tas i bruk tidigast 1 december 2021, 

då den nya lagstiftningen avseende skydd för visselblåsare samt offentlighet och 

sekretess kommer träda i kraft.  
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Beslutsunderlag 
Utredning Visselblåsarfunktion för Mora kommun 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att upphandla 

tjänsteleverantör av mottagandefunktion samt av utredningstjänst. 
2. Visselblåsarfunktionen ska tas i bruk tidigast 1 december 2021.  

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar, med bifall ifrån Nice Mattsson (S) och Anna-Carin Rydstedt 

(S), att kommunstyrelsen utreder möjligheten till visselblåsarkanal för anställda hos 

företag som bedriver kommunalt finansierad verksamhet. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 

förslag till beslut, som förklaras bifallet.  

Ordförande ställer proposition på David Örnbergs tilläggsyrkande, som förklaras 

bifallet.  

Sändlista 
Personalenheten 
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§ 281 MK KS 2020/00471-1 

 

Kompetensprofil utvecklingschef 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten 

som utvecklingschef.  
2. Uppdrar till kommundirektören att utifrån kompetensprofilen påbörja 

rekryteringen av utvecklingschef. 

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som utvecklingschef blir vakant från 1 december 2020. För att återbesätta 
tjänsten påbörjas nu en rekryteringsprocess.  
 
I samband med rekryteringar har kommunen som mål att:  

- rekrytering ska ske så att kommunens behov av kompetens tillgodoses på lång 
och kort sikt 

- att rekryteringsprocessen ska genomföras utifrån gällande lagstiftning, 
kommunens mål och riktlinjer och med ett professionellt förhållningssätt  

- att all annonsering i rekryteringssyfte ska ske utifrån givna ramar  
  
I kommunens rekryteringspolicy är fastlagt att ”all rekrytering ska utgå ifrån en analys 
av verksamhetens behov utifrån kommunens strategiska och övergripande mål”. 
Behovsanalysen formaliseras sedan i en kompetensprofil, som beskriver funktionens 
arbetsområde, arbetsuppgifter samt de ansvars- och kompetenskrav som ställs på 
funktionen.  
 
Förslag på kompetensprofil för tjänsten som utvecklingschef har arbetats fram i 
samverkan med en arbetsgrupp från utvecklingsenheten och fackliga representanter i 
Cesam.  

Beslutsunderlag 
Förslag kompetensprofil utvecklingschef 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten 

som utvecklingschef.  
2. Uppdrar till kommundirektören att utifrån kompetensprofilen påbörja 

rekryteringen av utvecklingschef. 

Sändlista 
- 
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§ 282 MK KS 2020/00470-1 

 

Kompetensprofil kommunikationschef 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten 

som kommunikationschef.  
2. Uppdra till kommundirektören att utifrån kompetensprofilen påbörja 

rekryteringen av kommunikationschef. 

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som kommunikationschef blir vakant från 1 januari 2021. För att återbesätta 
tjänsten påbörjas nu en rekryteringsprocess.  
 
I samband med rekryteringar har kommunen som mål att:  

- rekrytering ska ske så att kommunens behov av kompetens tillgodoses på lång 
och kort sikt 

- att rekryteringsprocessen ska genomföras utifrån gällande lagstiftning, 
kommunens mål och riktlinjer och med ett professionellt förhållningssätt  

- att all annonsering i rekryteringssyfte ska ske utifrån givna ramar  
  
I kommunens rekryteringspolicy är fastlagt att ”all rekrytering ska utgå ifrån en analys 
av verksamhetens behov utifrån kommunens strategiska och övergripande mål”. 
Behovsanalysen formaliseras sedan i en kompetensprofil, som beskriver funktionens 
arbetsområde, arbetsuppgifter samt de ansvars- och kompetenskrav som ställs på 
funktionen.  
 
Förslag på kompetensprofil för tjänsten som kommunikationschef har arbetats fram i 
samverkan med stabscheferna och fackliga representanter i Cesam.  

Beslutsunderlag 
Kompetensprofil kommunikationschef 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten 

som kommunikationschef.  
2. Uppdra till kommundirektören att utifrån kompetensprofilen påbörja 

rekryteringen av kommunikationschef. 

Sändlista 
- 
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§ 283 MK KS 2020/00469-1 

 

Kompetensprofil förvaltningschef för miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten 

som förvaltningschef för nya miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.  
2. Uppdra till kommundirektören att utifrån kompetensprofilen påbörja 

rekryteringen av förvaltningschef för nya miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har utifrån inriktningsbeslut gällande omorganisation miljö- och 
byggnadsnämnd fått i uppdrag att rekrytera förvaltningschef som ska leda en ny 
gemensam miljö- och stadsbyggnadsförvaltning.  
 
I samband med rekryteringar har kommunen som mål att:  

- rekrytering ska ske så att kommunens behov av kompetens tillgodoses på lång 
och kort sikt 

- att rekryteringsprocessen ska genomföras utifrån gällande lagstiftning, 
kommunens mål och riktlinjer och med ett professionellt förhållningssätt  

- att all annonsering i rekryteringssyfte ska ske utifrån givna ramar  
  
I kommunens rekryteringspolicy är fastlagt att ”all rekrytering ska utgå ifrån en analys 
av verksamhetens behov utifrån kommunens strategiska och övergripande mål”. 
Behovsanalysen formaliseras sedan i en kompetensprofil, som beskriver funktionens 
arbetsområde, arbetsuppgifter samt de ansvars- och kompetenskrav som ställs på 
funktionen.  
 
Förslaget på kompetensprofil för tjänsten som förvaltningschef för denna nya 
förvaltning har arbetats fram i samverkan med kommunchefen i Orsa kommun, 
representanter från nuvarande miljö- respektive stadsbyggnadsförvaltning och fackliga 
representanter i Cesam.  

Beslutsunderlag 
Kompetensprofil chef miljö och stadsbyggnad 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kompetensprofil för tjänsten 

som förvaltningschef för nya miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.  
2. Uppdra till kommundirektören att utifrån kompetensprofilen påbörja 

rekryteringen av förvaltningschef för nya miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Yrkande 
Pär Dalkvist (SD) yrkar att beredningens förslag till beslut punkt 2 tas bort.  
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Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 

förslag till beslut punkt 1, som förklaras bifallet. Ordförande ställer proposition på 

beredningens förslag till beslut punkt 2, som förklaras bifallet.  

Reservation 
Pär Dalkvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sändlista 
- 
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§ 284  

 

Informationsärenden 

1. Utredning om Nodava AB, rapport MK KS 2020/00495-1 

 Teodora Heim från företaget Qualitarium informerar om utredningsuppdrag om 
Nodava AB. 
 

2. Vasaloppets vintervecka 2021 MK KS 2020/00496-1 

 Johan Eriksson från Vasaloppet informerar om hur Vasaloppet vill genomföra  
vintervecka år 2021: 

- Tjejvasan endast för elit damer 
- Vasaloppet endast för elit herrar 
- Övriga anmälda hänvisas till möjligheten att under fyra veckor åka 

vasaloppet, där hänsyn tagits till Folkhälsomyndighetens restriktioner.  
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§ 285  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställning - Projektledare ASF-projektet MK KS 2020/00484-1 

2. Anställningsavtal - Upphandlare MK KS 2020/00486-2 

3. Avslagsbeslut - Utlämnande av handling MK UH 2020/00086-1 

4. Avslagsbeslut - Utlämnande av handling MK UH 2020/00087-1 

5. Avslagsbeslut - Utlämnande av handling MK UH 2020/00088-1 

6. Avslagsbeslut - Utlämnande av handling MK UH 2020/00077-1 

7. Avslagsbeslut - Utlämnande av handling MK UH 2020/00078-1 

8. Hållbara idéer - Egen larmcentral i kommunen MK KS 2020/00401-3 
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§ 286  

 

Delgivningar 

1. Bemötande av remissvar förslag till nya föreskrifter för 

väg 70, Dalarnas län 

MK KS 2020/00385-6 

2. Svar på förfrågan om bildande av ett eventuellt 

kommunalt naturreservat för Vinäsholmarna  

MK KS 2020/00442-2 

3. Verkställande av fullmäktiges beslut - Förmånscykel till 

tillsvidareanställda 

MK KS 2019/00040-6 
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Bilaga: Skriftliga reservationer 

 

§ 260, Avfallstaxa, dnr MK KS 2020/00421: 
 
Nice Mattsson (S) och Anna-Carin Rydstedt (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.  
 
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt yrkande om att införa en 
grundavgift på 100 kr för enklare fritidshus med följande motivering: 
Avfallstaxan för renhållningen består av en grundavgift och en hämtningsavgift för 
fastighetsägarna inom Mora kommun. Avsikten med en taxa är att fördela 
kostnaderna så rättvist som möjligt mellan de olika fastighetskategorierna. I 
grundavgiften ingår registerhållning samt tillgång till kommunens 
återvinningscentral där samtliga hushåll inom kommunen kan lämna sitt grovavfall.  
I den nu gällande taxan är enklare fritidshus undantagna från grundavgift vilket 
innebär att andra fastighetsägare får betala för den kostnad som de enklare 
fritidshusen belastar renhållningskollektivet med. Detta är inte rättvist och framför 
allt är det inte rättvist då kostnaden i stället har fördelats ut på villaägarna som är 
bosatta i Mora kommun. 
 
 
§ 275, Namnförslag på ny funktion, dnr MK KS 2020/00418: 
 
Nice Mattsson (S) och Anna-Carin Rydstedt (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.  
 
Frågan om namnet på denna funktion kan tyckas vara oviktig, men faktum är att ord 
spelar roll och speglar hur man ser på olika saker och människor. I detta fall om 
kommunen ska se sina medborgare som kunder, med allt vad det innebär av 
förväntningar och krav på leverans oavsett faktiska behov, eller som medborgare 
som söker sin lagliga rätt till stöd och hjälp efter sina faktiska behov. 
För oss socialdemokrater i kommunstyrelsen har valet varit enkelt:  
Vi är medborgare i kommunen och därför inte kunder!  
”Kundtjänst" eller någon annan sammansättning med ordet ”kund” borde därför 

vara uteslutet. 


