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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Tid: 2021-10-12 kl. 13:15 
Plats: Digitalt 
 

Föredragningar 
kl. 13:20-13:50 Enkätundersökning till barn och unga under pandemi covid-19, Anders Björkman 
kl. 13:50-14:10 Uppföljning av Hållbara idéer, digital vattenståndsmätare, Eva Larsson m fl 
kl. 14:10-14:30 Information om analys av gymnasiets nettokostnadsavvikelse, Lena Rowa 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion - Språkplikt vid ansökan om 

försörjningsstöd 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 2. Utökad kostproduktion i Mora kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommuns kostförsörjning till 
äldreomsorgen sker i egen regi från och med 2023-01-01. 

2. Kommundirektören uppdras att säga upp avtalet från 2009 med 
Region Dalarna avseende en gemensam kostproduktion. 

3. Kommundirektören uppdras teckna hyresavtal för ett tillagningskök 
på Saxnäs med Morastrand AB. 

 
 3. Nybyggnation av Tuvans förskola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för en 
nybyggnation av Tuvans förskola, beslutet gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation och ekonomiska ramar. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en ny förskola med totalt sex 
avdelningar ska byggas på Tuvanområdet. 

2. Kommunfullmäktige reviderar investeringsbudgeten för år 2023 med 
18 miljoner för en nybyggnation av Tuvans förskola. 

 
 4. Elevavräkning för gymnasiet 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen tillför gymnasienämnden ökad ram 2021 enligt 

elevavräkningen med 2,5 mkr. 
2. Medel tas ur posten medel till kommunstyrelsens förfogande. 

 
 5. Riktlinje för möten och distansarbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för möten och distansarbete i Mora 
kommun 
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 6. Besvarande av medborgarförslag om att bygga en nöjespark 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

 7. Intern kontroll - riktlinjer 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för intern kontroll. 
2. Reglemente för intern kontroll upphör därmed att gälla. 

 
 8. Kommunstyrelsens delårsrapport, VUP 2 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning för 
perioden januari-augusti 2021. 
 

 9. Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning, VUP 2 
2021 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och 
verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2021. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar …. 
 

 10. Ekonomisk uppföljning, augusti 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per augusti 2021. 
 

 11. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare - PAN 20 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön 
och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, för 
tillämpning i Mora kommun. 
 

 12. Besvarande av remiss SOU 2021:49 Kommuner mot brott 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till remissvar. 
 

Informationsärenden 
1. Information om resultat, enkätundersökning till barn och unga under pandemi covid-19 

2. Uppföljning av Hållbara idéer, digital vattenståndsmätare 

3. Information om analys av gymnasiets nettokostnadsavvikelse 

Delegationsbeslut 
1. Markanvisningsavtal Framfast Sverige AB (Måmyren) 

2. Markanvisningsavtal Fastighetsbolaget Godsvägen 17 AB 

3. Markanvisningsavtal Övre Valsan AB 

4. Mora kommuns remissvar - Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 

5. Avslagsbeslut 

6. Avslagsbeslut 

7. Avslagsbeslut 
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Delgivningar 
1. Mora kommuns ombud vid bouppteckningsförrättning efter Per-Erik Bondpers 

 

 

 

 

Anna Hed Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


