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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Andreasgården, 2020-10-26 kl. 18:30-21:20 

Beslutande: Lennart Sacrédeus (KD) 
Christina Bröms (C) 
Bigitta Sohlberg (S) 
Anna Hed (C) 
Rose-Mari Bogg (C) 
Peter Helander (C) 
Joakim Holback (C) 
Lars Nises (C) 
Berit Olars (C) 
Johan Hed (C) 
Ingvar Niilimaa (MOP) 
Naima Trogen (MOP) 
Johan Jansson (MOP) 
Marie Lund (MOP) 
Malin Höglund (M) 
Per Ericson (M) 
Lennart Sohlberg (S) 
Anna-Carin Rydstedt (S)  
Emma Ljudén (S) 
Hasan Kizil (S) 
Pär Dalkvist (SD) 
Bror Markus (SD) 
David Örnberg (V) 
Fredrik Blom (MP) 
Karolina Treson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare: Inge Tomt, ordförande revisionen, § 181 
Bert Persson, socialnämndens ordförande, § 188 
Bengt Jernhall, kultur- och fritidsnämndens ordförande, § 188 
Arne Grahn, miljönämndens vice ordförande, § 188 
Nicklas Lind, Morastrand AB:S ordförande, § 188 
Peter Karlsson, kommundirektör 
Katarina Edqvist, kommunsekreterare 
 

Utses att justera: Berit Olars och Anna-Carin Rydstedt 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten 2020-11-06 kl. 11:30 

Underskrifter: 
_____________________________________ 
Katarina Edqvist, sekreterare 

Paragraf  2181-194 

 

_____________________________________ 
Lennart Sacrédeus, ordförande 

 

 

_____________________________________ 
Berit Olars, justerare 

_____________________________________ 
Anna-Carin Rydstedt, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2020-10-26 

Överklagningstid: 2020-11-06 - 2020-11-27 

Anslaget sätts upp: 2020-11-06 Anslaget tas ner: 2020-11-28 

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten  

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Revisorerna informerar 4 

Allmänhetens frågestund 5 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 6 

Information om kommunens läge med anledning av pandemi Covid-19 7 

Besvarande av motion - Säkerhetsåtgärder för gång- och cykelbanan på 
Badstubacksbron  

8 

Reglemente för överförmyndaren 9 

Omföring ram, kapitalkostnad 10 

Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning VUP 2 2020 11 

Revidering av rutiner och riktlinjer för ortsnamnsverksamhet och 
adressättning 

13 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 14 

Val av ersättare i Morastrand AB:s styrelse 15 

Val av ersättare i valnämnden 16 

Val av ersättare i byggnadsnämnden 17 

Delgivningar 18 
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§ 181  

 

Revisorerna informerar 

Revisorernas ordförande Inge Tomth (S) informerar om revisorernas arbete. 

Revisionen ser positivt på att kommunens delårsrapport och verksamhetsuppföljning, 

för perioden januari-augusti 2020, visar ett överskott. Prognosen för helåret är också 

ett överskott men något sämre än budgeterat. Revisorerna ser allvarligt på den 

ekonomiska utvecklingen inom nämnderna som totalt prognostiserar ett underskott 

om 43,2 miljoner kronor för helåret. Revisionen är kritiska mot socialnämnden som 

återigen prognostiserar ett stort budgetunderskott. Samtliga nämnder bör säkerställa 

att åtgärder vidtas så att verksamheterna bedrivs inom de ramar som fullmäktige 

beslutat. Revisionen poängterar vikten av en långsiktig planering och en god intern 

kontroll. Revisorernas samlade bedömning är att det prognostiserade resultatet är 

förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för året men att målen ej 

uppnås för en rullande treårsperiod. Utifrån delårsrapportens återrapportering kan 

inte revisionen göra en bedömning om huruvida de strategiska målen kommer att 

uppnås i sin helhet.  
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§ 182  

 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor är anmälda till allmänhetens frågestund. 
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§ 183  

 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 

1. Medborgarförslag - Multiarena i Våmhus MK KS 2020/00452-3 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kultur- och fritidsnämnden. 

2. Medborgarförslag - Avgiftsfri busstrafik under 
byggtiden av genomfarten 

MK KS 2020/00435-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

3. Medborgarförslag - Bygg fler hyresrätter i kommunens 
regi och sluta sälja ut de som finns 

MK KS 2020/00478-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

4. Motion - Bokbuss MK KS 2020/00447-1 

 Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

5. Motion - Hantering av medborgarförslag MK KS 2020/00445-1 

 Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

6. Motion - Nämndshandlingar till gruppledarna MK KS 2020/00446-1 

 Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

7. Motion - Flytta skjutbanan på Tuvan MK KS 2020/00476-1 

 Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

8. Motion - Mer konst för allmänheten MK KS 2020/00477-1 

 Kommunfullmäktige tar emot motionen. 
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§ 184  

 

Information om kommunens läge med anledning av 
pandemi Covid-19 

Kommundirektör Peter Karlsson informerar om kommunens läge med anledning av 

pandemi Covid-19: 

- I Mora har vi under hösten haft en ökad smittspridning och under några veckor 

låg Mora på andra till tredje plats i antal smittade i Sverige. Smittspridningen 

har sjunkit men är fortfarande betydande. 

- Flera förvaltningar har hög sjukfrånvaro. Socialförvaltningen begränsar 

vikarierande personal från att arbeta på flera arbetsplatser för att begränsa 

eventuell smittspridning. Gymnasiet planerar för närundervisning efter 

höstlovet och arbetar för att anpassa skolan. 

- Butiker i Noret samt matbutiker har haft bra försäljning men övriga såsom 

skobutiker och klädbutiker har negativ påverkan.  

- Vasaloppet ser över möjligheten att genomföra ett alternativt Vasalopp.  

- Mora IK ser en ljusning då restriktionerna har ändrats till att tillåta upp till 300 

besökare på evenemang. Dock är det inte lönsamt med 300 besökare.   

- Resandet har minskat i kommunen och många möten genomförs istället 

digitalt.  

Pandemin är inte över: ”Håll i och håll ut!”. 
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§ 185 MK KS 2020/00076-4 

 

Besvarande av motion - Säkerhetsåtgärder för gång- och 
cykelbanan på Badstubacksbron  

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Blom (MP) har inkommit med en motion om att det ska vidtas säkerhets-
åtgärder på Badstubacksbron för att skydda gång- och cykeltrafikanter. Motionären 
redogör för att Badstubacksbron är en primär transportväg för barn och ungdomar som 
bor på bland annat området Tuvan, Östnor, Öna och Kråkberg och som ska till skolan i 
Noret, Morkarlby eller Mora gymnasium.  
 
Det som efterfrågas i motionen har fullmäktige i nutid behandlats i en annan motion 
med samma frågeställning. I det tidigare besvarandet angavs att åtgärden finns med på 
Trafikverkets bevakningslista, men att Trafikverket gjort bedömningen att gång- och 
cykelvägen uppfyller kraven för säkerhet. Om det som föreslås i motionen ska ändras i 
enlighet med motionens förslag, kan det innebära att det är Mora kommun som har att 
finansiera det.  
 
Kommunfullmäktige föreslås, med anledning av att motionens innehåll i nutid redan 
besvarats, avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad, 2020-02-12 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkande 
Fredrik Blom (MP) yrkar, med bifall ifrån David Örnberg (V) och Lennart Sohlberg (S), 

att motionen ska bifallas.  

Per Ericson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande att motionen ska bifallas, varvid 

det först nämnda förklaras bifallet.  

Reservation 
Fredrik Blom (MP), Lennart Sohlberg (S), Anna-Carin Rydstedt (S), Emma Ljudén (S), 

Bigitta Sohlberg (S), Hazan Kizil (S), Karolina Treson (S) och David Örnberg (V) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sändlista 
- 
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§ 186 MK KS 2020/00397-2 

 

Reglemente för överförmyndaren 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog ett reglemente för överförmyndaren i december 2010. Efter 
att reglementet antagits har Personuppgiftslagen, PUL, ersatts med 
Dataskyddsförordningen, GDPR, vilket föranleder i att reglementet behöver revideras.  
 
Den revidering som behöver ske är ett tillägg om att överförmyndaren ska utse ett 
dataskyddsombud. I samband med revideringen föreslås även en ny struktur där 
behandling av personuppgifter och arkivansvar ges en egen rubrik.  
 
Ändringarna framgår i underlaget reglemente för överförmyndaren där det som lagts 
till är kursiverat och det som tagits bort är överstruket. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för överförmyndaren 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndaren. 

Sändlista 
Överförmyndaren 
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§ 187 MK KS 2020/00413-1 

 

Omföring ram, kapitalkostnad 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige ökar tekniska nämndens ram 2020 med 2,5 miljoner 

kronor för ökade kapitalkostnader.  
2. Medel tas från posten kapitalkostnader finans i kommunplan 2020. 

Deltar ej 
Lennart Sohlberg (S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har under några år haft investeringar inom fastigheter samt gator 
och vägar där nämnden inte erhållit full kompensation för ökade kapitalkostnader. En 
utredning kring storleken på kostnaden har genomförts av tekniska förvaltningen och 
ekonomienheten och beloppet man har enats om uppgår till 2,5 miljoner kronor.  
 
I kommunplan 2020 finns medel för tillkommande kapitalkostnader budgeterade och 
förslaget är att 2,5 miljoner kronor förs över från den posten till tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige ökar tekniska nämndens ram 2020 med 2,5 miljoner 

kronor för ökade kapitalkostnader.  
2. Medel tas från posten kapitalkostnader finans i kommunplan 2020. 

Yrkande 
Lars Nises (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
- 
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§ 188 MK KS 2020/00394-1 

 

Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning 
VUP 2 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning för 
perioden januari-augusti 2020. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten och verksamhetsuppföljningen visar kommunens och 
kommunkoncernens resultat för perioden januari-augusti 2020. Den innehåller också 
en bedömd måluppfyllelse av fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål.  
 
Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas redovisade uppföljningar 
sammanställt en verksamhetsuppföljning för perioden januari till augusti 2020, med 
en prognos för helåret. Rapporteringen är en del i kommunstyrelsens uppföljning av 
nämndernas verksamheter där en avstämning görs av hur väl verksamhetsmålen 
uppfylls samt följsamheten mot tilldelade ekonomiska ramar.  
 
Delårsrapporten per 2020-08-31 visar ett resultat på 39,9 miljoner kronor. 
Delårsrapport med prognos visar ett årsresultat om 18,5 miljoner kronor vilket 
motsvarar 1,4 procent i resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Målet är minst 2 procent under en rullande treårsperiod och inte lägre än 
0,5 procent under ett enskilt år av perioden. Nämndernas prognoser visar ett resultat 
om totalt -43,1 miljoner kronor. Största underskotten finns hos socialnämnden -37,2 
miljoner kronor, gymnasienämnden -3,2 miljoner kronor samt hos servicenämnden  
-4,6 miljoner kronor. Vid verksamhetsuppföljning efter april månad, VUP1, redovisade 
socialnämnden en prognos på -42,0 miljoner kronor, gymnasienämnden -6,7 miljoner 
kronor, för- och grundskolenämnden -9,9 miljoner kronor, tekniska nämnden -5,3 
miljoner kronor samt servicenämnden -3,5 miljoner kronor. 
Underskotten härleds i främsta hand till ökade behov, ökade personalkostnader samt 
minskade intäkter.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat följande utifrån prognosen efter april månad: 

- Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som redovisar underskott i 
verksamhetsuppföljningen att till kommunstyrelsens sammanträden redovisa 
åtgärder för att få ekonomin i balans.  

- Kommunstyrelsen uppdrar till för- och grundskolenämnden att ta fram en 
åtgärdsplan för att få en budget i balans avseende förskoleverksamheten.  

- Kommunstyrelsen uppdrar till gymnasienämnden att ta fram en åtgärdsplan 
utifrån den rapport avseende gymnasienämndens verksamhet som gjordes 
under första kvartalet 2020.  

- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att med stöd av 
kommunstyrelsen göra en åtgärdsplan och uppföljning av de senaste årens 
åtgärdsplaner.  
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- Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att göra en åtgärdsplan med 
anledning av redovisat underskott.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport och verksamhetsuppföljning januari-augusti 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning för 
perioden januari-augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som redovisar underskott i 
verksamhetsuppföljningen att till kommunstyrelsens sammanträden redovisa åtgärder 
för att få ekonomin i balans. 

Yrkande  
Anna Hed (C), Rose-Mari Bogg (C), Lars Nises (C), Christina Bröms (C), Johan Hed (C) 

och Joakim Holback (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:45-20:59. 

Sändlista 
- 
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§ 189 MK KS 2020/00063-1 

 

Revidering av rutiner och riktlinjer för ortnamnsverksamhet 
och adressättning 

Beslut 
Fullmäktige antar riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2019-06-17 riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet 
och adressättning.  
 
När rutinen började användas upptäcktes att det saknades några steg i rutinen innan 
förslag till namn på orter skickas ut på remiss. Det är önskvärt att namnförslagen 
förankras bredare innan de remitteras för synpunkter från olika instanser. Ett förslag 
till ändring har därför gjorts.  
 
Policydokumentet består av: - beskrivning av lagtext, beslutsvägar och arbetssätt med 
principer som ska följas - översikt som ska underlätta att snabbt se vem som gör vad i 
processen. 

Beslutsunderlag 
Reviderade rutiner och riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning.  

Förslag till beslut 
Fullmäktige antar riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning.  

Sändlista 
Namnberedningen (Anders Sisell, Anna Wadman, Anders Rosén, Annelie Larsson, 
planchef) 
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§ 190 MK KS 2020/00067-10 

 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Fredrik Blom (MP) till ersättare i 

kommunstyrelsen, för resterande del av mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände 2020-03-16 avsägelse från Leif Sandström (MP) men 
har lämnat uppdraget vakant varför fullmäktige har att förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (MP) till ersättare i kommunstyrelsen, för 

resterande del av mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

Sändlista 
Den valde 
Löneservice 
Förtroendemannaregistret 
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§ 191 MK KS 2020/00427-1 

 

Val av ersättare i Morastrand AB:s styrelse 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Monica Erlands (S). 
2. Uppdraget som ersättare i Morastrand AB:s styrelse lämnas vakant. 
3. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Monica Erlands (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i Morastrand AB:s styrelse 
varför fullmäktige har att förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2020-09-14 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Monica Erlands (S). 
2. Till ersättare i Morastrand AB:s styrelse, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (S). 
3. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

Sändlista 
Morastrand AB 
Löneservice 
Förtroendemannaregistret 
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§ 192 MK KS 2020/00364-6 

 

Val av ersättare i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar uppdraget som ersättare i valnämnden vakant. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände 2020-09-14 avsägelse från Isa Bozdogan (S) men 
lämnade uppdraget vakant varför kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i valnämnden, resterande del av 

mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

Sändlista 
Löneservice 
Förtroendemannaregistret 
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§ 193 MK KS 2020/00364-7 

 

Val av ersättare i byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden vakant. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände 2020-09-14 avsägelse från Isa Bozdogan (S) men 
lämnade uppdraget vakant varför kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i byggnadsnämnden, för 

resterande del av mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

Sändlista 
Byggnadsnämnden 
Löneservice 
Förtroendemannaregistret 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2020-10-26 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-71 

18(18) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

1. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av 

medborgarförslag om att bygga friidrottshall 

MK KS 2020/00222-3 

2. Socialnämndens ej verkställda beslut andra kvartalet 

2020 

MK KS 2020/00431-1 

 

 


