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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera: Joakim Turesson och Gösta Frost 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten, 2022-02-16 kl. 11:00 

Underskrifter: 

______________________________________ 
Katarina Edqvist, sekreterare 

Paragraf § 1 - 15 

 

______________________________________ 
Lennart Sacrédeus, ordförande 

 

 

______________________________________ 
Joakim Turesson, justerare 

______________________________________ 
Gösta Frost, justerare 
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§ 1  

 

Mottagande 

1. Medborgarförslag - Energisnåla lampor på Utmelands 
hockeyplan 

MK KS 2022/00008-1 

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

2. Medborgarförslag - Sopkärl för plast till alla hushåll MK KS 2021/00562-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

3. Medborgarförslag - Större julfirande & julpynt MK KS 2022/00001-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslag - Säker gång- och cykelväg i Våmhus MK KS 2022/00009-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

5. Fråga om att tillåta alla som kan att arbeta hemifrån MK KS 2022/00045-1 

 Kommunfullmäktige tar emot frågan, som besvaras senare under 
sammanträdet. 
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§ 2  

 

Information från revisionen 

Revisor Mats Leijon (C) informerar: 

- Under hösten har revisionen följt den ekonomiska utvecklingen och ser 
allvarligt på nämnders underskott. De ser positivt på kommunens arbete med 
att få ekonomin i balans men bedömer det som allvarligt när prognoser visar 
stora underskott. Revisionen har träffat både socialnämndens presidium och 
kommunstyrelsens presidium för att ha dialog kring ekonomin.  

- Revisionen har träffat fullmäktiges presidium för stipulerat möte där revisionen 
redovisar vad som genomförts under hösten samt kommande arbete.    

- Upphandling av revisionens biträde är i sitt slutskede och avtal kommer att 
skrivas med nuvarande biträde.  

- Revisionen planerar för intervjuer i samband med kommande granskningar.  
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§ 3  

 

Information om läget med pandemi covid-19 

Kommundirektör Peter Karlsson informerar: 

Regeringen har beslutat att från och med 9 februari ta bort merparten av de 
restriktioner som införts, för att minska effekterna av pandemin covid-19.  
 
Mora kommun har beslutat att återgången till arbetsplatserna ska ske succesivt under 
perioden 9 februari till 7 mars. Tanken med den succesiva återgången är att motverka 
smittspridning.  
 
Flera av kommunens förvaltningar har just nu stor påverkan då många är sjuka, har 
symptom eller är hemma då anhöriga är sjuka/konstaterade smittade. Social-
förvaltningen har därför tillfälligt omplacerat personal för att klara bemanningen och 
på flera skolor har lektioner ställts in.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att pandemin inte på något sätt är över och alla 
uppmanas till försiktighet samt att vaccinera sig.  
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§ 4  

 

Information om det säkerhetspolitiska läget i Europa 

Kommundirektör Peter Karlsson informerar: 

Med anledning av det känsliga säkerhetspolitiska läget i Europa har kommunen kallats 
till informationsmöte med chefen och underrättelsechefen för mellersta 
militärregionen, en region som omfattar länen Västmanland, Dalarna, Gävleborg, 
Stockholm, Södermanland och Uppsala.  
 
Försvarsmakten informerar att de har omfördelat militära resurser och förstärkt den 
militära närvaron på Gotland och på ett antal andra platser i Sverige.  
 
Myndigheten följer utvecklingen mycket noga och bevakar Sveriges territorium och 
närliggande områden, dygnet runt.  
 
Myndigheten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg.   
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§ 5  

 

Information om it-attacken i Kalix och om kommunens 
beredskap för informationssäkerhet 

It-enhetens chef Matthias Grahn och informationssäkerhetssamordnare Katarina 

Sollgard Norlin informerar: 

I december upptäcktes en allvarlig driftstörning i Kalix kommuns it-system som visade 
sig vara en så kallad ransomware-attack. Förenklat kan ransomware beskrivas att en 
bedragare placerar en kod i en dator som låser och/eller skadar filer. Bedragaren begär 
sedan ut en lösensumma för att låsa upp datorn/filer. Dock finns inga garantier för att 
så sker eller att koden tas bort.   
 
I Kalix slogs kommunens it-system ut vilket orsakade stora problem för verksamheten 
och tvingade kommunen att arbeta analogt. Bland annat kunde inte kommunens 
hemtjänst och hemsjukvård komma åt journaler och medicinlistor, lönesystemet kunde 
inte bearbeta aktuella löneuppgifter och internettrafik slogs ut. Kalix kommun har nu 
bytt ut var tredje dator, bytt ut en del infrastruktur, gjort en översyn av sin 
lösenordspolicy samt betalt 2,5 miljoner kronor i konsultkostnader för felsökning och 
åtgärder. 
 
Händelsen är polisanmäld och utredning pågår. Kalix har inte betalt ut någon 
lösensumma och har valt att vara transparenta med vad som har hänt, ett val som är 
andra till gagn.  
 
När Mora kommun fick vetskap om händelsen vidtogs flera åtgärder. Alla förvaltningar 
uppmanades att se över sina reservrutiner, där särskilt ansvar togs för samhällsviktig 
verksamhet samt liv och hälsa. Säkerhetsansvarig personal analyserade läget för att se 
över kommunens krisberedskap, kring it-säkerhet och informationssäkerhet.  
 
Mora kommun har redan tidigare vidtagit åtgärder för att minimera risker för it-
attacker. Exempelvis har fullmäktige år 2019 beslutat att etablera ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete, verksamheterna inventerar och klassar kontinuerligt 
viktig information, informationssäkerhetsutbildningar har genomförts, och kommer att 
genomföras, kommunen har uppdaterat instruktioner/regler för alla som hanterar 
kommunens information och lösenordspolicyn har uppdaterats.  
 
Kommunen har nu också letat efter sårbarhet, uppdaterat alla system och klienter, 
kontaktat alla leverantörer för att säkerställa att de har uppdaterat sina system samt 
stramat åt brandväggsreglerna. Kommunen kommer också att uppdatera 
lösenordspolicyn för eleverna, genomföra it-säkerhetsgenomgångar, uppdatera 
övervakningsmiljö, öka säkerheten kring backup-miljön, öva driftstopp och en 
krisberedskapsövning om att hantera en it-attack kommer att genomföras.  
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§ 6  

 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerar: 

Arbetet med Strandenprojektet fortgår i enlighet med fullmäktiges inriktningsbeslut i 
juni 2021. Det finns nu tre förslag till utformning av skolområdet publicerat på 
kommunens hemsida. Förslagen kommer nu att granskas och jämföras grundligt, 
utifrån uppställda kriterier. Ett av förslagen kommer att hanteras på 
kommunstyrelsens sammanträde 22 februari, inför beslut i kommunfullmäktige 11 
april. Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till kommunstyrelsens förslag kan 
byggstart ske tidigast under året 2024. 
 
Många frågor handlar just nu om infrastruktur och kommunen har exempelvis 
mottagit två remisser. En från Trafikverket om förslag till nationell plan för transport-
infrastrukturen 2022-2033, som handlar om hur den statliga infrastrukturen ska 
underhållas och utvecklas. I transportsystemet behöver vägar, gång- och cykelvägar, 
järnvägar, hamnar och flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta 
samhällets behov. Den andra remissen handlar om EU-kommissionens paket för 
effektiv och grön mobilitet där Infrastrukturdepartementet har begärt in kommunens 
synpunkter. Kommissionens förslag välkomnas men för att möjliggöra en snabb grön 
omställning och för att åtgärda de nuvarande vita fläckarna i kartorna för det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) bör förordningen ses över för att inkludera 
ytterligare järnvägs- och vägsträckor, noder, hamnar och terminaler. För Dalarna 
skulle det innebära att prioriterade sträckor införlivas i det övergripande TEN-T. Mer 
information går att läsa på Region Dalarnas hemsida.  
 
2018 upphörde flyglinjetrafiken Mora-Arlanda och Mora kommun har vid ett flertal 
gånger lagt fram argument om trafikplikt via flyg vilket skulle innebära att staten går in 
och upphandlar flyglinjen. Trafikverket föreslår nu att Mora kommun ska få allmän 
trafikplikt via flyg. De nya trafikavtalen avser perioden oktober 2023 till 2027. 
 
Flyget bär ett samhällsviktigt ansvar, med ambulansflyg och brandflyg, och flyget är 
också viktigt för Moras utveckling och för tillgängligheten i hela regionen. Mora är en 
av de kommuner som föreslås få ta del av regeringens pandemistöd om 100 miljoner 
kronor till regionala flygplatser, för ökat driftstöd. Regeringen föreslår också att stödet 
till flygtrafikledning på regionala flygplatser utökas med 26,5 miljoner kronor.    
 
Regeringen har beslutat att ge Mora kommun ett statsbidrag för att främja 
utvecklingskapaciteten. Det är ett bidrag som ges till 39 kommuner med särskilda 
geografiska och demografiska utmaningar. Bidraget för Mora kommun är på 1,76 
miljoner kronor per år under perioden 2022-2024. 
 
Under hösten fick Moraborna möjlighet att tycka till om kommunens tillgänglighet och 
kommunikation. Syftet var att ta reda på hur tydligt det är för medborgarna att veta 
vart man ska vända sig i olika frågor. Områden som ska förbättras är kommunens 
sökfunktion och innehåll på hemsidan, tydligare var man lämnar in medborgarförslag 
och vad som händer efter inlämnandet, tillgänglighet och bemötande, mer information 
om kommunen och kommunens arbete samt medborgardialoger.  
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En intern utvärdering visar att kommunen ibland brister i att verkställa uppdrag som 
kommunfullmäktige beslutat och att nämnderna inte återrapporterat uppdrag som inte 
verkställts eller fördröjts. Kommunfullmäktiges beslut bedöms som tydliga men 
uppdrag kommer framgent att kompletteras med tidsangivelse och 
kommunfullmäktige kommer att följa upp beslut där nämnder getts uppdrag.  
 
Mora kommun har under en tid arbetat för att minska matsvinnet i skolorna, som en 
del i kommunens hållbarhetsarbete. Målet var att minska svinnet med 25 % men det 
visar sig nu att matsvinnet har minskat med över en tredjedel (37 %) under 2021, 
jämfört med året 2018, vilket motsvarar sammanlagt 21 ton mat. Detta firades av elever 
och personal med pannkaksfest.  
 
Kommunen genomför årligen en så kallad löneöversyn som innebär att kommunen ser 
över vilka lönegrupper som behöver justeras för att bibehålla önskad lönestruktur. 
Flera yrken och specialkompetenser har identifierats för en särskild satsning 2022; 
behöriga specialpedagoger inom för- och grundskoleförvaltningen, socialsekreterare 
och familjerättssekreterare, behöriga yrkeslärare, behöriga lärare inom 
vuxenutbildningen och enhetschefer inom äldreomsorgen. Därtill kommer också ett 
särskilt utrymme vikas för satsning på nyckelpersoner inom miljö- och 
byggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och inom 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Mora kommun delar årligen ut kulturpris och kulturstipendium. Nominering av 
kulturpristagare och ansökan för kulturstipendium kan göras under perioden januari 
till mars. Vinnare av pris och stipendium beslutas av kultur- och fritidsnämnden och 
delas ut under kommunens nationaldagsfirande den 6 juni. Mer om nominering och 
ansökan går att läsa på kommunens hemsida.  
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§ 7 MK KS 2021/00054-2 

 

Besvarande av motion om belysningen av järnvägsbron 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Bigitta Sohlberg (S) har lämnat en motion till fullmäktige om att Mora kommun ska 
ställa krav på Trafikverket för att järnvägsbron över Österdalälven ska belysas kvälls- 
och nattetid. Om Trafikverket inte vill belysa bron föreslår motionären att kommunen 
själva sätter upp strålkastare på kommunal mark.  
 
I motionens första förslag så har Trafikverket meddelat att myndighetens primära 
uppdrag avseende belysning är trafiksäkerhet, och att av den anledningen inte kommer 
belysa järnvägsbron.  
 
I motionens andra förslag där Mora kommun föreslås belysa bron själva, finns en 
möjlighet då Mora kommun äger mark på båda sidor om älven. Förslaget innebär att 
en ljusanordning sätts upp inom detaljplanelagt område vilket kan vara en bygglovs-
pliktig åtgärd.  
 
Problemet med den lösning som föreslås med strålkastare från marken är att ljuset kan 
bidra till ljusföroreningar. Ljuset från strålkastarna kan även upplevas som störande 
för boende längs Norets strandlinje då ljuset riktas mot dessa fastigheter. Förslaget 
behöver vidare ett godkännande från Trafikverket som måste säkerställa att trafikanter 
som färdas på E45/RV70 inte störs av den upplysta bron.  
 
Förslaget är att motionen ändå ska bifallas på så sätt att teknik- och servicenämnden 
uppdras undersöka förutsättningarna för att belysa brokonstruktionen från egen mark. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2021-02-01 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Yrkande 
Bigitta Sohlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
- 
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§ 8 MK KS 2021/00498-2 

 

Förslag till mediapolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till mediapolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till övergripande mediapolicy har tagits fram med syfte att tydliggöra Mora 
kommuns skyldigheter och rättigheter gentemot media, som medarbetare, chef och 
förtroendevald. Syftet är också att skapa samsyn kring ett gemensamt förhållningssätt 
som innebär att vi ska vara tillgängliga och öppna i kontakten med media. I policyn 
tydliggörs också ansvar och roller.  
 
Meddelarfriheten är skyddad i grundlagen och innebär att alla anställda och 
förtroendevalda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter 
till media. Meddelarfriheten är grundläggande och viktig att lyfta fram och har därför 
ett eget avsnitt i mediapolicyn. 
 
Förslaget till mediapolicy har varit på remiss, det innebär att förvaltningsledningar och 
nämnder har haft möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Mediapolicy daterad 2021-12-13 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige fastställer förslag till mediapolicy. 

Yrkande 
Anna Hed (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Samtliga nämnder (inkl. policyn) 
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§ 9 MK KS 2021/00514-1 

 

Inriktningsbeslut trygghetsboenden Mora kommun 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagen inriktning avseende 

trygghetsboenden i Mora kommun. 
2. Teknik- och servicenämnden uppdras att säga upp blockförhyran, för 

avflyttning, samt övriga hyresavtal för personalytor, med avsikt att teckna nya 
avtal med Morastrand från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
I mars 2021 presenterades tre olika förslag för socialnämnden på inriktning och 
innehåll på trygghetsbostäder i Mora kommun. I förslagen mellan det kommunala 
fastighetsbolaget och socialnämnden fanns en gemensam nämnare där socialnämnden 
ansvarar för insatser/vård och omsorg och fastighetsbolaget tar över förvaltningen av 
hyresadministrationen. 
 
Socialnämndens verksamheter har under många år förvaltat detta och saknar 
kompetens för uppgiften.  
 
I det slutgiltiga förslaget på inriktning av trygghetsbostäder föreslås socialnämnden 
ansvara för vård-och omsorgsinsatser och det kommunala fastighetsbolaget för 
hyresadministrationen. 
 
Med anledning av förslaget behöver blockförhyran på Spanskgården, Noretgården, 
Hanslinden och Dalagården sägas upp senast sista mars 2022 för att inte förnyas. 
Om avtalen sägs upp nu löper de ut sista december 2022 och nya avtal kan då 
undertecknas för att gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden, 2021-12-15 § 104 
Inriktningsbeslut trygghetsbostäder, daterad 2021-12-15 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagen inriktning avseende 
trygghetsboenden i Mora kommun. 

2. Teknik- och servicenämnden uppdras att säga upp blockförhyran, för 
avflyttning, samt övriga hyresavtal för personalytor, med avsikt att teckna nya 
avtal med Morastrand från och med 2023-01-01. 

Yrkande 
Malin Höglund (M), Anna Hed (C) och Bert Persson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Christer Johansson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras.  
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Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet 

ska avgöras under sammanträdet eller om det ska återremitteras, varvid det först 

nämnda förklaras bifallet. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

till beslut som förklaras bifallet.  

Sändlista 
Socialnämnden 
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§ 10 MK KS 2021/00515-1 

 

Hyressättningsmodell socialnämndens boenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till hyressättningsmodell. 

Sammanfattning av ärendet 
Avsikten med en ny hyressättningsmodell är att enhetliga principer för hyressättningen 
enligt likabehandlingsprincipen ska gälla. För att få en enhetlig hyresmodell har 
socialnämnden föreslagit att hyran för alla boende som ligger under socialnämndens 
ansvarsområde revideras och hyressätts enligt samma modell.  
 
Vid hyressättning i särskilda boenden är utgångspunkten bestämmelserna i hyreslagen, 
12 kap 55 § i jordabalken. Där framgår att hyran ska vara skälig, samt att den inte är 
skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till 
bruksvärdet är likvärdiga (bruksvärdesprincipen).  
 
För att lägenheterna ska anses likvärdiga krävs att de i grova drag motsvarar varandra 
med hänsyn till bland annat storlek, moderniseringsgrad, planlösning, läge och 
boendemiljö i stort. Om jämförelsematerial saknas får hyran bestämmas efter allmän 
skälighet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-12-15 § 103 
Hyresmodell i särskilda boendeformer, daterad 2021-12-02 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till hyressättningsmodell. 

Yrkande 
Malin Höglund (M), Göran Aronson (KD) och Anna Hed (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Socialnämnden 
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§ 11 MK KS 2021/00523-1 

 

Partistöd 2022 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd betalas ut till partier representerade 

i kommunfullmäktige.  
2. 1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till partistöd och fördelas 

per mandat i fullmäktige, fördelat 35 % till första mandaten och 65 % till övriga 
mandat.  

3. Partistödet betalas ut i två omgångar, i månaderna mars och september 2022.  
4. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni 2022 lämna en skriftlig redovisning 

avseende perioden 1 januari-31 december 2021, som visar att partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.  

5. Till redovisningen ska biläggas en granskningsrapport.  
6. Parti som inte lämnar redovisning med bilagd granskningsrapport erhåller 

endast 50 % av årets partistöd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier som är representerade i 
fullmäktige och som är juridisk person. Fullmäktige ska, minst en gång per år, besluta 
om partistödets omfattning och former.  
 
Partier som erhåller partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ska lämnas 
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Redovisningen ska vara granskad, av mottagaren utsedd granskare, och granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.  
 
Till partistöd föreslås att 1 promille av kommunens gällande budgetomslutning avsätts 
till partistöd och fördelas per mandat i fullmäktige, med fördelning 35 % till de åtta 
första mandaten och 65 % till de övriga 33 mandaten, att betalas ut i månaderna mars 
och september 2022. 

Beslutsunderlag 
- 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd betalas ut till partier representerade 
i kommunfullmäktige.  

2. 1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till partistöd och fördelas 
per mandat i fullmäktige, fördelat 35 % till första mandaten och 65 % till övriga 
mandat.  

3. Partistödet betalas ut i två omgångar, i månaderna mars och september 2022.  
4. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni 2022 lämna en skriftlig redovisning 

avseende perioden 1 januari-31 december 2021, som visar att partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.  

5. Till redovisningen ska biläggas en granskningsrapport.  
6. Parti som inte lämnar redovisning med bilagd granskningsrapport erhåller 

endast 50 % av årets partistöd. 

Sändlista 
- 
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§ 12 MK KS 2022/00020-2 

 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Leif Sandström (MP). 
2. Uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning lämnas vakant.  
3. Beslutet gäller från och med 2022-02-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Leif Sandström (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning varför kommunfullmäktige har att välja ny ledamot för resterande del av 
mandatperioden.   

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Leif Sandström (MP). 
2. Till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, resterande del av 

mandatperioden, väljs NN (MP) 
3. Beslutet gäller från och med 2022-02-16. 

Sändlista 
Gruppledare för Miljöpartiet 
Förtroendemannaregistret 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022 
Sammanträdesdatum: 2022-02-07 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-137 

19(21) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 13 MK KS 2022/00002-2 

 

Val av 1:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Johan Jansson (-). 
2. Till ledamot och 1:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden, för 

resterande del av mandatperioden, väljs Marie Lund (MOP). 
3. Till ersättare i för- och grundskolenämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Tomas Norell (MOP). 
4. Beslutet gäller från och med 2022-02-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Jansson (-) avsäger sig uppdraget som 1:e vice ordförande i för- och 
grundskolenämnden varför kommunfullmäktige har att välja ny ledamot och 1:e vice 
ordförande.  
 
Väljs person som innehar uppdrag som ersättare i nämnden till uppdrag som ordinarie 
ledamot ska ny ersättare väljas.   

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Johan Jansson (-). 
2. Till ledamot och 1:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden, för 

resterande del av mandatperioden, väljs NN (MOP). 
3. Beslutet gäller från och med 2022-02-16. 

Sändlista 
De valda 
För- och grundskolenämnden 
Löneservice (gm kommunsekreteraren) 
Förtroendemannaregistret 
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§ 14 MK KS 2022/00045-2 

 

Svar på fråga om att tillåta alla som kan att arbeta hemifrån 

 
David Örnberg (V) har ställt fråga till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om 
att Mora kommun har personal som kan jobba hemifrån under pandemin men som 
inte tillåts och frågar hur Mora kommun avser att tillåta alla som kan att arbeta 
hemifrån.  
 
Anna Hed (C) svarar:  
När hårdare restriktioner åter infördes var en av dem det allmänna rådet från 
Folkhälsomyndigheten att alla som kan arbetar hemifrån ska göra så, när så arbetet 
tillåter. Myndigheten konstaterade att det ytterst är arbetsgivaren som avgör om och 
när arbete hemifrån kan tillåtas.  
 
Mora kommun kommunicerade tydligt i samband med detta att alla anställda ska 
arbeta hemifrån, när arbetet tillåter, och efter avstämning med närmaste chef som har i 
uppgift att säkerställa att det fungerar utifrån verksamhetens behov. För de som 
arbetar på plats i verksamheten gäller förhållningsregler för att minska risken för 
smittspridning.  Enhetschefer i verksamheter där medarbetare måste vara på plats 
uppmanas prioritera att vara närvarande på arbetsplatsen, som ett stöd till 
verksamheten och för sin personal.  
 
Om personal inte tillåts arbeta hemifrån är det alltså för att verksamhetsansvarig chef 
gör bedömningen att det inte fungerar utifrån verksamhetens behov. Jag litar på att 
cheferna gör korrekta avvägningar mellan möjligheten att tillåta hemarbete och 
verksamhetens behov av att ha personal på plats för att kunna upprätthålla 
kommunens samhällsviktiga uppdrag.    
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§ 15  

 

Delgivningar 

1. Tekniska nämnden beslut 2021-12-02 om besvarande 

av medborgarförslag om att vidarebefordra 

felanmälan. 

MK KS 2021/00428-4 

2. Tekniska nämnden beslut 2021-12-02 om besvarande 

av medborgarförslag om röjning av sly och buskar. 

MK KS 2021/00425-4 

3. Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 om besvarande 

av medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 

Bryggerivägen och Årängsvägen via Oxbergsleden. 

MK KS 2021/00181-4 

4. Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 om besvarande 

av medborgarförslag om avgifter för torghandel. 

MK KS 2021/00195-4 

5. Socialnämnden beslut 2021-12-15 om äldrecentral. MK KS 2021/00539-1 

6. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i 

kommunfullmäktige för Centerpartiet. 

MK KS 2021/00221-5 

 

 


