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Underskrifter: 

______________________________________ 
Katarina Edqvist, sekreterare 

Paragraf § 107 - 122 

 

______________________________________ 
Bigitta Sohlberg, ordförande §§ 107-108 
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Lennart Sacrédeus, ordförande §§ 109-122 
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Nicklas Lind, justerare 
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Ålderspresidentens invigningstal 

Ålderspresident Bigitta Sohlberg (S) hälsar alla välkomna och förklarar mandatperiodens 
första kommunfullmäktigesammanträde öppnat.  
 
Fanfar framförd av kulturskolan Mirandas rektor Melker Brodin.  
 

Ålderspresidenten håller välkomsttal: 
 

Ärade ledamöter! 

Vi har haft ett val där medborgarna i Mora kommun gett uttryck för sina olika upp-

fattningar och nyttjat sin demokratiska rätt att rösta. Demokrati är något du som vald 

ledamot i Moras fullmäktige har att förvalta. Det är ett viktigt och stort förtroende du fått 

av väljarna och ditt parti. Ibland kan det vara svårt, utifrån allt runt omkring som 

påverkar oss från omvärlden och det kräver att du som vald har att ta ställning för det 

som blir så bra som möjligt för Moras befolkning. Det förtroendet har just du fått att 

förvalta. Humanitetens värden om allas likabehandling oavsett ursprung, kön, läggning 

med mera och att använda skattepengar rätt, för att göra mesta möjliga nytta. 

 

Avvägningar mellan insatser på olika politikområden och dess bedömda effekter för att 

utveckla Mora. Allt detta är frågor Du kommer att ställas inför direkt här i fullmäktige. 

Detta är en stor, komplex och svårstyrd organisation, men samtidigt med en stor 

professionell kompetens. Du kommer mycket snart att finna att vi lever i ett medialt 

uppmärksammat organ, där förändringar kan komma att tolkas som försämringar även 

om syftet är det motsatta. Det är sällan det som är bra lyfts medialt tyvärr. Häri ligger 

mycket av kärnan och identiteten i Ert uppdrag! Att på ett klokt sätt ta till sig och införa 

de nya möjligheter som utvecklingen skapar. För att på rätt sätt ta tillvara på denna 

dynamik, behövs det mycket av god anda här i fullmäktige. Låt oss föra intensiva ide- och 

sakdebatter. Det är demokratins kännetecken, när vi sedan närmar oss besluten, då för vi 

debatten, utan illvilja mot någon, med mildhet mot alla, och med bestämdhet i det rätta. 

Så skapar vi en framgångsrik ny mandatperiod i Mora kommun.  

 

Var stolt och sträck på dig! Du har fått ett av de finaste förtroenden som man kan ha i 

Mora kommun! 

 

Ordförande tackar kulturskolan Miranda för välkomstmusik innan sammanträdet som 

framfördes av Hanna Olofdotter och Alice Gunnerås på fiol och ett speciellt tack till rektor 

Melker Brodin och musiklärare Lars Hansson.  
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Avtackning av avgående ledamöter/ersättare 

Följande ledamöter och ersättare, som tjänstgjort under föregående mandatperiod, avtackas 

med specialmålad dalahäst med texten I demokratins tjänst: 

Simon Granath (SD) 

Hasan Kizil (S) 

Johan Jansson (op)  

Johanna Hed (C) 
Fredrik Blom (MP) 

Halim Meral (M) 

Kersti Norlin (KD) 

Torbjörn Ulriksen (C) 
Bengt Jernhall (C) 

Leif Sandström (MP) 

Lars-Erik Lohman (SD) 

Maria Frelin (MOP) 
Johanna Karlén (S) 

Elina Silvennoinen (S) 

Thomas Nielsen (C) 

Lars Ambrosiusson (C) 
Joel Zakrisson (C) 

Christer Johansson (V) 

Eva Johansson (S) 

Karin Blomberg Lübeck (S) 
Anna-Riekje Niburg (S) 

Sven-Anders Söderberg (M) 
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§ 107 MK KS 2022/00374-1 

 

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Beslut 
1. Till ordförande i kommunfullmäktige, för gällande mandatperiod, väljs Lennart 

Sacrédeus (KD). 
2. Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, för gällande mandatperiod, väljs 

Christina Bröms (C). 
3. Till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, för gällande mandatperiod, väljs 

Bigitta Sohlberg (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Val av fullmäktiges presidium regleras i fullmäktiges arbetsordning. Det år då val av 
fullmäktige har ägt rum ska fullmäktige välja en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 
2:e vice ordförande, bland de ordinarie ledamöterna. Valet ska förrättas på det nyvalda 
fullmäktiges första sammanträde. Om fullmäktige inte beslutar annat är mandatperioden 
fyra år och gäller fram till dess den närmast därefter valda kommunfullmäktige valts.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Till ordförande i kommunfullmäktige, för gällande mandatperiod, väljs NN (P). 
2. Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, för gällande mandatperiod, väljs NN 

(P). 
3. Till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, för gällande mandatperiod, väljs NN 

(P). 

Sändlista 
Förtroendemannaregistret 
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§ 108 MK KS 2018/00231-10 

 

Inträde av valt kommunfullmäktigepresidium 

Sammanträdet ajourneras kl. 18:20-18:35 för inträde av valt presidium.  

Under ajournering underhåller kulturskolan Mirandas elever. Selma Eriksson framför Easy 

on me (Adele) på piano och därefter Frida Wik som framför Sommarsång (Wilhelm 

Peterson Berger) på piano.  

Ålderspresident Bigitta Sohlberg (S) välkomnar Lennart Sacrédeus (KD) som ordförande i 

kommunfullmäktige och lämnar över uppdraget som ordförande.  

Nyvalde Mora kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD): 
  
Jag vill på hela presidiets vägnar tacka för det förtroende ni har givit oss. Vår absoluta 
ambition är att försöka säkerställa att beslut sker på ett korrekt sätt.   
  
Vår önskan är att Mora kommunfullmäktige kommer att fortsatt präglas av en trevlig och 
respektfull samtalston och en anda där alla partier och ledamöter upplever att de kan 
bidra, även om vi inte delar varandras ståndpunkter i alla ärenden.  
  
Jag vill också passa på att tacka Bigitta Sohlberg för hennes insats i kväll som 
tjänstgörande ålderspresident. 
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§ 109 MK KS 2022/00375-1 

 

Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer följande partirepresentanter till kommunfullmäktiges 

valberedning, för gällande mandatperiod:  

Parti: 

Socialdemokraterna: 
Centerpartiet: 
Morapartiet: 
Sverigedemokraterna: 
Moderaterna: 
Kristdemokraterna: 
Vänsterpartiet: 

Ledamot: 

Gunnar Nilsson 
Peter Helander 
Joakim Linder 
Pär Dalkvist 
Malin Höglund 
Lennart Sacrédeus 
Gunnar Israelsson 

Ersättare: 

Anna-Carin Rydstedt 
Anna Hed 
Naima Trogen 
Pär Widegren 
Per Ericson 
Johan Lithén 
David Örnberg  

2. Till ordförande väljs Peter Helander (P). 
3. Till 1:e vice ordförande väljs Joakim Linder (MOP). 
4. Till 2:e vice ordförande väljs Gunnar Nilsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Val av fullmäktiges valberedning regleras i fullmäktiges arbetsordning. På det första 
sammanträdet med nyvalda fullmäktigeledamöter väljer fullmäktige en representant med 
personlig ersättning från respektive parti.  
 
Bland de valda representanterna väljer fullmäktige vid samma tillfällen en ordförande, en 
1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett val utan föregående 
beredning.  
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer följande partirepresentanter till kommunfullmäktiges 

valberedning, för gällande mandatperiod.  
2. Till ordförande väljs NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande väljs NN (P). 
4. Till 2:e vice ordförande väljs NN (P). 

Sändlista 
- 
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§ 110 MK KS 2022/00501-2 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har i samband med den nya mandatperioden framkommit ett behov av att revidera 
kommunstyrelsens reglemente.  
 
Det ändring som föreslås är att antalet ledamöter och ersättare ska öka från 11 ledamöter 
och ersättare till 13 ledamöter och 13 ersättare. I övrigt lämnas reglementet för 
kommunstyrelsen oförändrat. 
 
I förslaget till revidering av reglemente för kommunstyrelsen har det som föreslås tas bort 
strukits över och det som föreslås kursiverats.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2022-10-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Anna Hed (C) och Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Pär Dalkvist (SD) yrkar att antalet ledamöter ska vara elva och antalet ersättare ska 
vara elva.  

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

Reservation 
Pär Dalkvist (SD), Bror Markus (SD), Jack Gottling (SD), Ingemar Björn (SD) och Krister 

Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sändlista 
Publiceringsansvarig 
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§ 111 MK KS 2018/00231-11 

 

Ajournering för valberedningens sammanträd 

Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-20:05 för valberedningens sammanträde.  
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§ 112 MK KS 2022/00376-1 

 

Val av revisorer 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer fem revisorer för mandatperioden 2023-2026, enligt 

följande: 
Inge Tomth (S) 
Tomas Johansson (MOP) 
Anders Nöjd (M) 
Mats Leijon (C) 
Jan Rova (KD) 

2. Till revisionens ordförande väljs Inge Tomth (S). 
3. Till revisionens vice ordförande väljs Tomas Johansson (MOP). 

Sammanfattning av ärendet 
Val av revisorer regleras i kommunallagen. Under de år då val av fullmäktige har hållits i 
hela landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under 
de fyra följande åren. Vid en samlad revision av hela verksamheten ska minst fem revisorer 
väljas.  
 
Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor. Den som 
är redovisningsskyldig till kommunen är heller inte valbar som revisor för granskning av 
verksamhets om omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, 
förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige.  
 
Den som är vald till revisor är inom den kommunen inte valbar som ledamot eller ersättare i 
en nämnd eller fullmäktigeberedning ej heller ledamot eller ersättare i en sådan juridisk 
person som avses i KL 10kap §§ 2-6 (kommunala bolag och stiftelser). 
 
Kommunfullmäktige väljer bland de som valt till revisorer en ordförande och en vice 
ordförande.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer fem revisorer för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till revisionens ordförande väljs NN (P). 
3. Till revisionens vice ordförande väljs NN (P). 

Sändlista 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Löneservice 
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§ 113 MK KS 2022/00377-1 

 

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer 13 ledamöter och 13 ersättare till kommunstyrelsen, för 

gällande mandatperiod, enligt följande: 

Ledamot: 

Lennart Sohlberg (S) 
Nice Mattsson (S) 
Anna Bength (S) 
Anna Hed (C) 
Bert Persson (C) 
Peter Helander (C) 
Joakim Linder (MOP) 
Ingvar Niilimaa (MOP) 
Pär Widegren (SD) 
Per Ericson (M) 
Carina Jannesson-Sjöberg (M) 
David Örnberg (V) 
Göran Aronson (KD) 

Ersättare: 

Martin Ehnrot (S) 
Anna-Carin Rydstedt (S) 
Jonas Wuopio (S) 
Emma Ljudén (S) 
Nicklas Lind (C) 
Johan Hed (C) 
Joakim Holback (C) 
Naima Trogen (MOP) 
Bengt Larsson (MOP) 
Leif Halvarsson (MOP) 
Pär Dalkvist (SD) 
Maja Ryss (M) 
Johan Lithén (KD) 
 

2. Till ordförande väljs Anna Hed (C). 

3. Till 1:e vice ordförande väljs Joakim Linder (MOP). 

4. Till 2:e vice ordförande väljs Lennart Sohlberg (S). 

5. Styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet 
hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige tillsätta en styrelse. Enligt kommunstyrelsens 
reglemente är styrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har 
också ett övergripande ansvar för koncernens utveckling och kommunens ekonomiska 
ställning. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi 
och verksamhet och ansvarar för samordningen inom koncernen. Kommunstyrelsen 
ansvarar även för områden inom eget reglemente. 
 
Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens reglemente 2022-10-24 där antalet 
ledamöter föreslås utökas till 13 ledamöter och 13 ersättare. Bland ledamöterna utses en 
ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Fullmäktige får dock 
bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktige-sammanträde 
då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska 
nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde. 

Beslutsunderlag 
- 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022 
Sammanträdesdatum: 2022-10-24 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-163 

13(26) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer 13 ledamöter och 13 ersättare till kommunstyrelsen, för 

gällande mandatperiod.  

2. Till ordförande väljs NN (P). 

3. Till 1:e vice ordförande väljs NN (P). 

4. Till 2:e vice ordförande väljs NN (P). 

5. Styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet 

hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. 

Sändlista 
Förtroendemannaregistret 
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§ 114 MK KS 2022/00378-1 

 

Val av kommunalråd och oppositionsråd 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Anna Hed (C) och Joakim Linder (MOP) till 

kommunalråd, för gällande mandatperiod. 
2. Till oppositionsråd väljs Lennart Sohlberg (S), för gällande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid ha benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller 
annan benämning som fullmäktige bestämmer. En sådan förtroendevald får tidigast väljas 
av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela 
landet.  
 
Kommunstyrelsens reglemente reglerar val av kommunalråd. Sedan styrelsen utsetts ska 
fullmäktige bland styrelsens ledamöter välja ett eller flera kommunalråd. 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) och NN (P) till kommunalråd, för gällande 

mandatperiod. 
2. Till oppositionsråd, väljs NN (P), för gällande mandatperiod 

Sändlista 
- 
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§ 115 MK KS 2022/00509-1 

 

Inkallelseordning för kommunstyrelsen 

Beslut 
Inkallelseordning för kommunstyrelsens sammanträden: 

Socialdemokraterna:  S, V, C, M, MOP, KD, DS, 
Centerpartiet: C, KD, M, MOP, S, V, SD 
Morapartiet:  MOP, KD, M, C, SD, S, V 
Sverigedemokraterna: SD, MOP, KD, M, C, S, V 
Moderaterna:  M, KD, C, MOP, SD, S, V 
Kristdemokraterna:  KD, M, C, MOP, SD, S, V 
Vänsterpartiet:  V, S, C, MOP, KD, M, SD 
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§ 116 MK KS 2022/00379-1 

 

Val av partiernas gruppledare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer gruppledare för respektive parti, för gällande 

mandatperiod, enligt följande: 

Parti: Gruppledare: Vice gruppledare: 

Socialdemokraterna: Nice Mattsson Martin Ehnrot 
Centerpartiet: Peter Helander Rose-Mari Bogg, Billy Ferm 
Morapartiet:  Naima Trogen 
Sverigedemokraterna: Pär Dalkvist 
Moderaterna:  Per Ericson Carina Jannesson-Sjöberg 

Kristdemokraterna: Lennart Sacrédeus 
Vänsterpartiet:  David Örnberg 

2. Beslutet gäller från och med 2022-11-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje parti, representerat i kommunfullmäktige, ska till kommunfullmäktige föreslå en 

gruppledare och upp till tre vice gruppledare. Gruppledaren har till uppgift att hålla 

samman partigruppen och vara talesperson och kontaktperson för partigruppen. I 

uppdraget ingår även att ansvara för att ersättare kallas när ledamot i fullmäktige anmäler 

förhinder att tjänstgöra samt innan sammanträdet meddela sekreteraren vilka som ska 

tjänstgöra. 

Kommunfullmäktige utser gruppledare bland de ledamöter och ersättare som representerar 
respektive parti i kommunfullmäktige. 
 
Varje parti samt varje mandat i fullmäktige genererar 4 % av i arvodesreglementet beslutat 
grundbelopp, att fördelas bland gruppledarna och vice gruppledare. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer gruppledare för respektive parti, för gällande 

mandatperiod. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-11-01. 

Sändlista 
Löneservice 
Förtroendemannaregistret 
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§ 117 MK KS 2022/00299-2 

 

Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 

kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik samt dess bilaga 2 och 3. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet fattar 

motsvarande beslut, punkt 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, i samband med att 
kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Detta innebar också att 
huvudmannaskapet flyttades från kommunerna till Regionen. 
 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och sammanhängande 
avtal. Ett förslag till avtalsförslag skickades ut på remiss i början på 2022 och denna version 
av tilläggsavtalet är ett resultat av den remiss som genomfördes under våren 2022. 
 
Beslut om antagande av tilläggsavtal med tillhörande bilagor ska vara Region Dalarna 
tillhanda senast 15 oktober. 
 
Avtalets disposition: 

- Tilläggsavtal 
- Bilaga 1 – Huvudavtal 
- Bilaga 2 – Samverkansformer 
- Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

 
Det finns ett gemensamt intresse att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som möter lokala 
och regionala behov i Dalarna utifrån både ett användar- och ägarperspektiv. Att arbeta 
strategiskt med kollektivtrafiken är en viktig del för den regionala utvecklingen i Dalarna. 
Därmed är det ytterst viktigt att ett nytt trafikförsörjningsprogram tas fram i bred 
samverkan och samsyn med kommunerna, myndigheterna, övriga aktörer och berörda i 
Dalarnas län. Avsaknad av detta program kan förklara det låga resandet och de svaga 
resultaten i kundnöjdhetsundersökningar. Utvecklingen av kollektivtrafiken kräver tillit. Att 
teckna dessa tilläggsavtal visar tillit och att omgående påbörja samverkansbilagans 
intentioner visar på respekt för avtalen. Mora kommun ser fram emot ett samarbete med 
berörda parter så att kollektivtrafiken i länet får de förutsättningar för utveckling den 
förtjänar. 
 
I detta avtal finns även skatteväxling rörande färdtjänsten med. Det är dock oklart om vilka 
nivåer som blir aktuella. Därför kommer underlag till detta att skickas ut från Region 
Dalarna vid ett senare tillfälle.  
 
Det finns inget stöd för att regionen ska kunna fatta beslut om ett skolskjutsreglemente för 
kommunerna. Däremot kan regionen ta fram ett gemensamt skolskjutsreglemente där de 
kommuner som vill antar det gemensamma reglementet.   
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Region Dalarna kan också föreslå att kommunerna ska ha ett lokalt skolskjutsreglemente 
(tillägg) med ett liknande utseende. Det är varje kommuns lokala skolskjutsreglemente som 
är det styrande dokumentet för skolskjutsen i kommunen. Mål och riktlinjer för 
skolskjutsverksamheten är en kommunal angelägenhet och hänvisas till kommunallagen 
och lokaliseringsprincipen. För kommunen är riktlinjerna i det lokala skolskjutsreglementet 
ett stöd vid myndighetsutövningen och beslut om berättigande av skolskjuts. 
 
I tilläggsavtalet (punkt 4.5) ingår text som förbinder kommunen att från och med 
höstterminen 2023 tillämpa ett i samverkan framtaget gemensamt tillägg till 
skolskjutsreglementet som förutom restid, och väntetid också reglerar avstånd, skolkort till 
friskolor samt att markera bedömningen av farlig skolväg i det gemensamma tekniska 
stödet.  
 
En ändring av exempelvis generösare avståndsregler i Mora kommuns skolskjutsreglemente 
kan få ekonomiska konsekvenser för Mora kommun. Detta beror på att antalet elever ökar 
då fler blir berättigade skolkort samt att indata för den digitala skolkortshanteringen 
behöver justeras. För Region Dalarna kan antalet fordon även behöva utökas pga. ett ökat 
resande av skolelever.  En ändring av avståndsreglerna kan också komma att påverka 
regionens ekonomi då förstärkningsfordon antas tillkomma med anledning av ökat antal 
skolkortsberättigade elever.  
 
Att ändra regler i dagens i det lokala skolskjutsreglementet till ett gemensamt tillägg till 
gemensamma skolskjutsreglementet utan att göra en konsekvensanalys är mycket 
oförståndigt. Därmed kräver Mora kommun att tillägg till det gemensamma 
skolskjutsreglementet tas fram i samverkan och dialog tillsammans med länets kommuner. 
Att i tilläggsavtal i förhand bestämma vilka riktlinjer (tex. restid och avstånd) som ska ingå i 
tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente är olyckligt.  Detta torde beslutas inom ramen 
för framtagandet av gemensamt tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente. 

Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal  
Huvudavtal, bilaga 1 
Samverkansformer, bilaga 2  
Fördelningsnyckel, bilaga 3 
Missiv, daterat 2022-06-17 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik samt dess bilaga 2 och 3. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet fattar 
motsvarande beslut, punkt 1. 

Sändlista 
Region Dalarna 
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§ 118 MK KS 2022/00372-2 

 

Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning  
VUP 2 2022 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning för 

perioden januari – augusti 2022. 
2. Socialnämnden uppdras att redogöra för sitt underskott samt att rapportera hur 

arbetet med heltidsresan fortlöper. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten och verksamhetsuppföljningen visar kommunens och kommunkoncernens 
resultat för perioden januari-augusti 2022. 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 2022, 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 2022-08-31 visar ett resultat 67,7 miljoner kronor. 
Delårsrapport med prognos visar ett årsresultat om 41,8 miljoner kronor vilket motsvarar 
2,9 procent i resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är 
minst 2 procent under en rullande treårsperiod och inte lägre än 1 procent under ett enskilt 
år av perioden. Nämndernas prognoser visar ett resultat om totalt -26,5 miljoner kronor. 
Största underskotten finns hos socialnämnden -28,7 miljoner kronor, gymnasienämnden -
7,2 miljoner kronor samt hos för- och grundskolenämnden -3,1 miljoner kronor. Vid 
verksamhetsuppföljning efter april månad, VUP1, redovisade socialnämnden en prognos på 
-18,2 miljoner kronor, gymnasienämnden -5,8 miljoner kronor samt för- och 
grundskolenämnden -5,8 miljoner kronor. 
Underskotten härleds i främsta hand till volymökningar, ökade behov, ökade 
personalkostnader samt minskade intäkter. 
 
När kommunen behandlade verksamhetsprognos 1 uppdrog kommunstyrelsen till de 
nämnder som redovisar underskott i verksamhetsuppföljningen att till kommunstyrelsens 
sammanträden redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans vilket har skett kontinuerligt.  

Beslutsunderlag 
Mora kommuns verksamhetsuppföljning, VUP 2 och delårsrapport 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning för 
perioden januari – augusti 2022. 

2. Socialnämnden uppdras att redogöra för sitt underskott samt att rapportera hur 
arbetet med heltidsresan fortlöper. 
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Yrkande 
Anna Hed (C), Rose-Mari Bogg (C), Johan Hed (C) och Malin Höglund (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
- 
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§ 119 MK KS 2022/00130-2 

 

Strategi för Moras platsvarumärke 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Strategi platsvarumärke Mora 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att förnya samarbetsavtalet med Regionstad Mora 2022–
2024. Enligt avtalet ska Regionstad Mora arbeta med marknadsföring av platsen Mora i 
enlighet med befintlig övergripande strategi för kommunikation och marknadsföring.  
 
Kommunen ska tillsammans med Regionstad Mora skapa bra rutiner, processer och 
utvecklingsprojekt för att Mora ska vara en bra plats att bo, leva, verka, etablera sig på, 
investera i samt besöka.   
 
Kommundirektören har uppdragit till kommunikationsenheten att i samverkan med 
utvecklingsenheten och Regionstad Mora upprätta en övergripande strategi med tillhörande 
handlingsplan där ansvarsfördelningen mellan parterna klargörs. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa Strategi platsvarumärke för Mora kommun. 

Beslutsunderlag 
Strategi platsvarumärke, daterad 2022-09-06 
Lokal handlingsplan för besöksnäringen 
Plattform platsvarumärket Mora 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige fastställer Strategi platsvarumärke Mora 

Sändlista 
Regionstad Mora 
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§ 120 MK KS 2022/00428-2 

 

Övergripande plan för nödvatten i Mora, Orsa och Älvdalens 
kommuner 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Övergripande plan för nödvatten i 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys påbörjades arbete 
med framtagning av gemensam nödvattenplan. Under uppdragets gång upptäcktes dock att 
en gemensam nödvattenplan för alla tre kommuner är inte att föredra eftersom 
kommunerna har mycket olika förutsättningar. Av denna anledning togs i stället fram en 
övergripande plan för nödvatten. 
 

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunerna ska se till att 
invånarna har tillgång till rent vatten. Kommunen har överlåtit VA-huvudmannaskapet för 
den allmänna vattenförsörjningen till kommunens vattenbolag Moravatten AB. Nödvatten 
är dricksvatten som distribueras på annat sätt än via ledningsnät exempelvis vattentankar 
eller olika form av behållare och planen avser plan vid allvarlig störning i 
dricksvattenförsörjning. 
 

För att minimera konsekvenserna vid en störning i dricksvattenförsörjningen krävs 
planering och samverkan mellan kommuner och verksamhetsutövare. En 
nödvattensituation som inte är förberedd innebär att beslut om prioriteringar fattas på 
ingen eller litet underlag vilket kan äventyra liv och hälsa och kan kosta stora belopp för 
samhället. 
 

Syftet med framtagen övergripande nödvattenplan är att 
- klargöra hur försörjning av nödvatten ska ske, 
- klargöra ansvarområde och arbetsfördelning vid försörjning av nödvatten, 
- tydliggöra prioriteringar,  
- effektivt kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid allvarlig störning i 

dricksvattenleverans så att konsekvenserna i samhället begränsas. 
- Planen innehåller också rekommendationer för fortsatt arbete/förberedelser.  

Beslutsunderlag 
Övergripande plan för nödvatten i Mora, Orsa och Älvdalens kommun 
Morastrand AB:s beslut 2022-08-30 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Övergripande plan för nödvatten i 
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.  

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar bifall.  
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Sändlista 
Moravatten AB 
Samtliga förvaltningar 
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§ 121  

 

Mottagande 

1. Medborgarförslag om distansutbildning för vuxna och 
ungdomar från 16 år 

MK KS 2022/00432-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
gymnasienämnden.  
 

2. Medborgarförslag om cykelväg mellan centrum och 
Prästholmen 

MK KS 2022/00436-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 
 

3. Medborgarförslag om cykelparkering vid Morastrand MK KS 2022/00441-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 
  

4. Medborgarförslag om kolonilotter MK KS 2022/00443-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 
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§ 122  

 

Delgivningar 

1. Dalarnas kommunförbunds årsredovisning MK KS 2022/00437-1 

2. Granskning av delårsrapport för Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna 

MK KS 2022/00454-1 

3. Granskning av delårsrapport för nämnden för 

kostsamverkan Mora 

MK KS 2022/00456-1 
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Diplomutdelning 

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD) hälsar de nyvalda ledamöterna i 

Mora kommunfullmäktige välkomna och delar ut diplom.  

 


