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Ärende 2. Besvarande av motion – Insynsplats i nämnderna
Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Ärende 3. Svar på motion - Avgiftsfinansiering för nyetablering av 
enskild huvudman i förskoleverksamheten
Återremiss av ärendet för en förnyad beredning som beaktar behovet av tydliga 
spelregler och likabehandling.  (AVSLAGET av kommunfullmäktige) 

Önskad protokollsanteckning (bilagd protokollet som motiv för återremissyrkande): 

Beredningens förslag tar inte tillräcklig hänsyn till behovet av tydliga spelregler för de 
aktörer som eventuellt kan komma att vilja etablera sig eller förändra sin verksamhet i 
Mora kommun. Det kan inte vara rimligt och i enlighet med likabehandlingsprincipen att 
behovet av en taxa ska vara avhängigt antalet förväntade ärenden. 

Ärende 5. Besvarande av motion - Utlys klimatnödläge för Mora 
kommun
Bifall till motionens att-satser 2-4 (motionen AVSLAGEN i sin helhet av 
kommunfullmäktige) 

Ärende 6. Verksamhetsuppföljning VUP1 2020
Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna verksamhetsuppföljningen för perioden 
januari-april 2020 

med följande tilläggsyrkande 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i kommande 
verksamhetsuppföljningsprognoser 

1. särredovisa internhyressystemet och vilka kostnader och intäkter som ingår, samt hur 
underskott/överskott i systemet hanteras gentemot Tekniska nämnden och de 
förhyrande verksamheterna (AVSLAGET av kommunfullmäktige) 

2. särredovisa fastigheter som inte ingår i internhyressystemet, driftkostnader för dessa, 
samt hur dessa finansieras (AVSLAGET av kommunfullmäktige) 

3. redovisa kostnader för underhåll och investeringar i gata/väg, där det tydligt och 
transparent framgår kostnader för felavhjälpande underhåll, respektive kapital- och 
investeringskostnader för det planerade vägunderhållet (AVSLAGET av 
kommunfullmäktige) 
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4. redovisa och analysera finansförvaltningens utveckling och prognoser på samma sätt 
som övrig verksamhet (AVSLAGET av kommunfullmäktige), samt 

5. omgående börja följa upp kommunens verksamhet och ekonomi enligt ett system 
med rullande tolvmånadersperioder, bakåt och framåt, för undvikande av obehagliga 
”överraskningar” i bokslutsarbetet och de ständiga ”omstarterna” i uppföljnings- och 
prognosarbetet vid varje budgetårsskifte  (BIFALLET av kommunfullmäktige) 

Ärende 7. Kommunplan 2021
Socialdemokraternas förslag till beslut (AVSLAGET av kommunfullmäktige): 

1. Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens ram till 101,5 miljoner kronor för 
2021, samt 100,5 miljoner för 2022 och 99.5 miljoner för 2023. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att skyndsamt utarbeta riktlinjer för 
medfinansiering av Boverkets stöd till investeringar i allmänna samlingslokaler, samt 
reserverar 0,3 miljoner av kommunstyrelsens utvecklingsmedel årligen för detta 
ändamål.  

3. Kommunfullmäktige fastställer Socialnämndens ram till 542,9 miljoner kronor per år 
under hela planperioden. 

4. Kommunfullmäktige fastställer För- och Grundskolenämndens ram till 386,2 miljoner 
kronor för 2021, samt 383,2 miljoner för 2022 och 380,2 miljoner för 2023, tillsammans 
med ett särskilt uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att minska kostnaderna 
inom barnomsorgen från och med 2022. 

5. Kommunfullmäktige fastställer övriga nämnders nettokostnadsramar i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag till budgetramar 2021 med utblick 2022 – 2023.  

6. Kommunfullmäktige fastställer ramen för kapitalkostnader för planerat vägunderhåll till 
2,5 miljoner kronor för 2021, samt 4,5 miljoner 2022 och 6,5 miljoner 2023. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att finansförvaltningens potter för strukturåtgärder, 
omställning, digitalisering och hållbarhet samlas i en pott kallad Centrala 
utvecklingsmedel som tillförs 10 miljoner kronor per år under planperioden. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att projektet Heltidsresan finansieras genom en särskild 
pott i finansförvaltningen om 5 miljoner kronor per år under planperioden. 

9. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 6,9 miljoner kronor för år 2021, 10,2 
miljoner kronor för år 2022 och 24,9 miljoner kronor för år 2023.  

10. Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen för underhåll av gator och vägar till 
15,0 miljoner kronor per år under hela planperioden, med uppdraget till Tekniska 
nämnden att prioritera gång- och cykelvägnätet. 

11. Kommunfullmäktige fastställer en total investeringsram för år 2021 motsvarande 105,2 
miljoner kronor, samt investeringsplan 2021- 2025 i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag till investeringsplan. 



12. Kommunfullmäktige fastställer ramen för nyupptagna lån 2021till 44 miljoner kronor 
för finansiering av investeringsplanen, exklusive eventuella behov i 
exploateringsverksamheten. 

Bifall till Anna Heds tilläggsyrkanden 

Ärende 9. Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens 
verksamheter
Återremiss av beslutspunkt 2 för tydligare redovisning av underlaget till prövnings- och 
tillsynsavgifter enligt alkohollagen och vedertagen praxis, samt hur taxan utifrån det 
beräknats. (AVSLAGET av kommunfullmäktige) 

Ärende 12. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Ändringsyrkande punkt 3: 

Timavgiften fastställas till 1070 kronor per timme för 2021, och uppräknas därefter för 
varje verksamhetsår enligt gällande prisindex för kommunal verksamhet i oktober före 
verksamhetsåret. (AVSLAGET av kommunfullmäktige) 

Ärende 16. Riktlinjer för tillfällig upplåtelse på offentlig plats
Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Ärende 19. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Ärende 21. Val av ombud och ombudsinstruktion vid förenings-, 
bolags- och jordägarstämmor
Ändringsyrkande (BIFALLET av kommunfullmäktige): 

Punkt 2 ska kompletteras med texten: ”…om inte kommunstyrelsen beslutat om annan 
ombudsinstruktion.” 

Punkt 2 skulle då få följande lydelse: 

Ombuden instrueras att rösta för revisorernas förslag, under förutsättning att 
revisionsberättelsen rekommenderar ett fastställande av resultat- och balansräkning samt 
att styrelsen får ansvarsfrihet om inte kommunstyrelsen beslutat om annan 
ombudsinstruktion. 


