
  Socialdemokraterna i Mora
Till Kommunstyrelsen 

Nämndinitiativ: Kartläggning av hotellnäringen i Mora
I enlighet med initiativrätten i kommunallagen 4 kap 20§ vill vi väcka följande ärende i 
Kommunstyrelsen: 

Med anledning av tankarna på att eventuellt tillåta byggandet av ett nytt hotell på 
Stranden-området, och reaktionerna på dessa, anser vi att det finns anledning att utifrån 
ett kommunalt näringspolitiskt perspektiv göra en grundlig kartläggning av 
hotellnäringens förutsättningar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter i Mora. 

Denna kartläggning bör innehålla en nulägesanalys som bland annat bör belysa: 

• Nuvarande bäddkapacitet 
• Beläggningsnivåer under året 
• Branchens lönsamhet 
• Restaurangutbud i samband med eller i närheten av befintliga hotell 

Därutöver bör kartläggningen belysa hotellnäringens utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter utifrån bland annat: 

• Hotell- och besöksnäringens utveckling ”post-corona” i Mora och nationellt 
• Vårt övriga näringslivs behov av hotell och restauranger för besökare och kunder  
• Andra affärsresenärers behov 
• Hotellnäringens betydelse för centrumutvecklingen 

Nulägesanalysen vill vi gärna se genomförd till  början av augusti 2020, men prognoser 
om hotell- och besöksnäringens utveckling i det läge som nu råder är mer vanskliga att 
göra, varför den delen av kartläggningen också bör ges mer tid att genomföras. Hela 
kartläggningen behöver dock vara genomförd i god tid innan några bindande beslut 
fattas rörande planeringen av ett eventuellt hotellbygge på Stranden-området. 

Kartläggningen och dess mer detaljerade utformning ska givetvis också ske i nära 
samarbete med hotellbranschen och näringslivet i Mora och besöksnäringens olika 
organisationer. 

Vi yrkar därför att 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att, i samverkan med hotell- och 

besöksnäringen i Mora, ta fram underlag till och genomföra en kartläggning av 
hotellnäringens förutsättningar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter i kommunen. 

2. Nulägesanalysen ska presenteras för kommunstyrelsen under augusti 2020. 
3. Kartläggningens analys av utmaningar och utvecklingsmöjligheter ska presenteras i 

god tid innan några bindande beslut fattas rörande den framtida utvecklingen av 
Stranden-området. 
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