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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Andreasgården, 2022-05-30 kl. 18:30-21:30 

Beslutande: Lennart Sacrédeus (KD), ordförande 

Christina Bröms (C), 1:e vice ordförande  

Bigitta Sohlberg (S), 2:e vice ordförande 

Anna Hed (C) 

Rose-Mari Bogg (C)  
Joakim Holback (C) 

Nicklas Lind (C) 

Lars Nises (C) 

Berit Olars (C) 

Johan Hed (C) 

Åsa Lyhed (C) 

Ingvar Niilimaa (MOP) 

Joakim Linder (MOP) 
Åke Guth (MOP) 

Naima Trogen (MOP) 

Marie Lund (MOP) 

Malin Höglund (M) 
Per Ericson (M)  

Sven-Anders Söderberg (M) 

Lennart Sohlberg (S)  

Anna-Carin Rydstedt (S), §§ 40-53 
Emma Ljudén (S) 

Gunnar Nilsson (S) 

Karin Blomberg Lübeck (S) 

Eva Johansson (S) 
Gösta Frost (S) 

Hasan Kizil (S) 

Bror Markus (SD) 

Krister Eriksson (SD) 
Pär Dalkvist (SD) 

Simon Granath (SD) 

David Örnberg (V) 

Christer Johansson (V) 
Joel Zakrisson (C), tjänstgörande ersättare 

Tomas Norell (MOP), tjänstgörande ersättare 

Carina Jannesson Sjöberg (M), tjänstgörande ersättare 

Göran Aronson (KD), tjänstgörande ersättare 
Karolina Treson (S), tjänstgörande ersättare §§ 40-53 

Lars Ambrosiusson (C), tjänstgörande ersättare §§ 41-53 
 

Övriga deltagare: Torbjörn Roos (MOP), revisonen §§ 40-42 
Peter Karlsson, kommundirektör 
Katarina Edqvist, kommunsekreterare 
 

Utses att justera: Göran Aronson och Pär Dalkvist 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten 2022-06-09 kl. 10:30 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Underskrifter: 

______________________________________ 
Katarina Edqvist, sekreterare 

Paragraf § 37 - 53 

 

______________________________________ 
Lennart Sacrédeus, ordförande 

 

 

______________________________________ 
Göran Aronson, justerare 

 

 

______________________________________ 
Pär Dalkvist, justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum: 2022-05-30 

Överklagningstid: 2022-06-09 - 2022-06-30 

Anslaget sätts upp: 2022-06-09 Anslaget tas ner: 2022-07-01 

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten 

 

____________________________ 
Underskrift 

 

____________________________ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 37  

 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor är inlämnade. 
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§ 38  

 

Mottagande 

1. Medborgarförslag om annan placering av skola än 

Strandenområdet 

MK KS 2022/00186-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen.  

2. Medborgarförslag om folkomröstning gällande 

byggnation av högstadieskola på Strandenområdet 

MK KS 2022/00158-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

3. Medborgarförslag om folkomröstning gällande 

byggnation av högstadieskola på Strandenområdet 

MK KS 2022/00163-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslag om folkomröstning gällande 

byggnation av skola på Strandenområdet 

MK KS 2022/00164-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

5. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

avyttring av annans egendom 

MK KS 2022/00134-3 

 Kommunfullmäktige tar emot interpellationen.  
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§ 39  

 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Lägesbild Ukraina 
Det beräknas komma 232 flyktingar till Mora från Ukraina vilket är något färre än beräknat. 
Flyktingarna börjar anlända till Mora redan i början av juni. Kommunen söker familjehem för 
ensamkommande barn. 
 
Mora får trafikplikt 
Efter en utredning om vilka tillgänglighetsbrister som finns och om dessa kan avhjälpas med flyg 
har Trafikverket beslutat om fortsatt allmän trafikplikt för samtliga tidigare befintliga linjer med 
ett tillägg av sträckan Mora-Arlanda. Beslutet är mycket glädjande, och bidrar till en fortsatt god 
tillväxt i Mora. 
 
Färdigt med entreprenör för delsträcka 2 av Genomfart Mora 
Trafikverket har meddelat att Peab AB får uppdraget att bygga delsträcka 2 av genomfarten i 
Mora. Bygget förväntas påbörja under sommaren. Hela projektet ska vara klart hösten 2024.  
 
Sandakorsningen 
I december 2021 färdigställde Trafikverket fjärrstyrningen i Mora. I samband med det stängdes 
plankorsningen på Sandholmsvägen och det byggdes en ersättningsväg. Nu utreder Trafikverket 
möjligheten att bygga en gång- och cykeltunnel på platsen. Kommunen arbetar nu med att 
påskynda byggnationen av gång- och cykeltunneln.  
 
Heltidsresan 
Socialnämndens beslut med Heltidsresan innebär ett successivt införande av heltid som norm 
inom socialförvaltningen, med start 1 oktober 2022.  
 
Kommunen vill göra mer för ungas hälsa 
En övervägande andel av unga i Mora skattar sin hälsa som god, det visar LUPP-undersökningen 
som genomförs vart tredje år i åldrarna 13-19 år. Men det finns stora utmaningar. Det är en stor 
andel ungdomar som inte mår bra och bara drygt hälften av tjejerna i högstadiet skattar sin hälsa 
som god eller mycket god. Det görs en satsning på en gemensam ungdomshälsa där regionen, för- 
och grundskola, gymnasium, och socialförvaltningen samverkar kring barn och ungas hälsa.  
 
Från sågverk till bivänlig äng 
Snart surrar det vid Saxviken! Under våren ska Mora kommun nämligen anlägga en två hektar 
stor äng vid Saxviken, på den mark där sågverket tidigare låg. Syftet med ängen är att bidra till 
biologisk mångfald. Ängsprojektet är ett samarbete med Naturskyddsföreningen. Marken 
kommer beredas och sås under våren och kommer att slås en gång per år.  
 
En nationaldagsfest för alla 
Nationaldagsfirandet i Mora är en mångårig tradition. Firandet inramas av musik och dans med 
Kulturskolan Miranda, Våmhus Folkdanslag, spelemän och Mora musikkår. Firandet inleds 
klockan åtta med flagghissning. Mellan klockan 12 blir det parad från Fridhemsplan till 
kommunhusparken med efterföljande aktiviteter, högtidstalare och prisutdelningar samt en. 
Nationaldagsfesten går att se digitalt via kommunens hemsida. Vid regn flyttas firandet till Mora 
bibliotek och kulturhus. 
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§ 40 MK KS 2022/00103-1 

 

Mora kommuns årsredovisning 2021 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns årsredovisning för år 2021. 
2. Av kommunens resultat ska 33,0 miljoner kronor avsättas efter balanskravsjusteringar till 

resultatutjämningsreserven. 

Sammanfattning av ärendet 
Även 2021 har i hög utsträckning präglats av pandemin. I så gott som alla delar av 
kommunkoncernen har verksamheterna snabbt fått ställa om för att möta nya behov och 
förändrade förutsättningar.  
 
Koncernens resultat uppgick till 72,9 miljoner kronor efter extraordinära poster, vilket var 27,9 
miljoner kronor högre än föregående år. Kommunens resultat uppgick till 63,2 miljoner kronor, 
vilket var betydligt högre än det budgeterade resultatet på 14,0 miljoner kronor och 35,0 miljoner 
kronor högre än föregående år.  
 
Den svenska ekonomin återhämtade sig snabbare än väntat och det medförde högre 
skatteintäkter än budgeterat. Ett positivt finansnetto påverkade även resultatet positivt med lägre 
räntekostnader, reavinster i pensionsfonden samt reavinst vid försäljning av aktier i 
Grönklittsgruppen., 
 
Kommunens tre finansiella mål har uppnåtts under året och de strategiska målen har uppnåtts 
helt eller delvis. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

1. Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns årsredovisning för år 2021. 
2. Av kommunens resultat ska 33,0 miljoner kronor avsättas efter balanskravsjusteringar till 

resultatutjämningsreserven. 

Yrkande 
Anna Hed (C), Malin Höglund (M), Rose-Mari Bogg (C), Johan Hed (C), Joakim Linder (MOP), 
Nicklas Lind (C) och Göran Aronson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 19:50-20:05. 

Sändlista 
Revisionen 
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§ 41 MK KS 2022/00235-1 

 

Revisionsberättelse för Mora kommun år 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen avseende år 2021, till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens lekmannarevisorer har granskat styrelsens, nämndernas och de 
kommunala bolagens verksamhet år 2021 och har avgivit sin revisionsberättelse. 
 
Revisorerna bedömer att socialnämnden till stor del har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt men inte ekonomiskt tillfredsställande sätt. Socialnämnden redovisar ett 
underskott om -45,8 miljoner kronor. Revisorerna ser mycket allvarligt på den ekonomiska 
utvecklingen och vill med anledning av de betydande underskotten rikta kritik mot 
socialnämnden. Det är av yttersta vikt att socialnämnden fortsätter åtgärdsarbetet för att kunna 
bedriva verksamheten inom de av fullmäktige tilldelade ramarna. Nämnden bör säkerställa att 
åtgärder vidtas som ger effekt på såväl kort som lång sikt samt att åtgärderna kompletteras med 
analyser av konsekvenser för verksamheten. 
 
Revisorerna bedömer att gymnasienämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett 
ekonomiskt tillfredsställande men i huvudsak ändamålsenligt sätt. Nämnden redovisar 
underskott för året om -5,3 miljoner kronor. 
 
Revisorerna bedömer att styrelsen och övriga nämnder i Mora kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Revisorerna bedömer, med bakgrund i nämndens redovisade underskott, att socialnämndens 
interna kontroll inte helt har varit tillräcklig. Vi ser det som väsentligt att nämnden säkerställer ett 
systematiskt arbete och att åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
  
Revisorerna bedömer, utifrån genomförda granskningar, att styrelsens och övriga nämnders 
interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det 
finansiella mål som fullmäktige fastställt. Vad gäller de verksamhetsmässiga målen gör vi 
bedömningen att resultatet enligt årsredovisningen är i huvudsak förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  
 
Revisorerna tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse 
och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam nämnd social 
myndighetsutövning, gemensam gymnasienämnd, gemensam servicenämnd IS/IT, gemensam 
servicenämnd lön, gemensam miljönämnd, nämnd för kostsamverkan, hjälpmedelsnämnden och 
språktolknämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen avseende år 2021, till handlingarna. 

Sändlista 
- 
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§ 42 MK KS 2022/00234-1 

 

Ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ avseende verksamhetsåret 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de 
gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, avseende 
2021 års verksamhet. 
 
Noteras till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för den 
styrelse/nämnd som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ avseende 2021 års verksamhet. 
 
Kommunens lekmannarevisorer har granskat årets redovisning och tillstyrker att 
ansvarsfrihet ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de 
gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, avseende 
2021 års verksamhet. 

Sändlista 
- 
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§ 43 MK KS 2020/00456-3 

 

Uppdrag Walk of Fame (berömmelsens promenad) 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att plattor för Moras Walk of Fame placeras på gågatan. 
2. Namnberedningsgruppen uppdras att föreslå namn enligt följande kriterier: 

- Personen ska ha bidragit till Moras utveckling eller på ett positivt sätt göra Mora känt i 
Sverige och världen. 
- Personen behöver ej vara född i Mora kommun men ska ha verkat i Mora alternativt 

varit född i Mora men verkat någon annanstans på ett sätt som sätter Mora på kartan. 
- Urvalet av namn ska visa en bredd med avseende på kön, ursprung, det område man 

verkat inom, till exempel kultur, samhällsbyggnad, medicin, hantverk, sport etcetera. 
6. Namnberedningsgruppen uppdras att besluta om namn, utifrån kriterierna.  
7. Namnberedningsgruppen ska årligen göra en sammanställning på namn som föreslagits 

och fastställts. Sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen. 
8. Teknik- och servicenämnden uppdras att senast 2022-11-01 verkställa utförandet av en 

Walk of Fame på gågatan. 
9. Projektets kostnader belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige biföll den 16 december 2019 en motion om Moras Walk of Fame 
(berömmelsens prommenad).  
 
Syftet med en så kallad Walk of Fame är att uppmärksamma och sprida kunskap om personer som 
har haft betydelse för Moras moderna utveckling, från 1850 och framåt. Gäller hela Mora 
kommuns geografiska område. Målet med Walk of Fame är att stärka platsvarumärket Mora och 
att sprida intresse och engagemang kring Moras historia och att lyfta fram olika personer som 
varit viktiga för Moras utveckling. 
 
För att skapa intresse och delaktighet kring Walk of Fame kommer moraborna att få möjlighet att 
komma med förslag. Urvalet kommer sedan att ske via den så kallade namnberedningsgruppen. 
För att behålla intresset för Walk of Fame kommer en ny person att utses varje år. 
 
Moras Walk of Fame ska placeras på gågatan med start vid statyn av S:t Mikel och draken. 
Uttryckssättet förslås vara gravyr i stenplattor av Älvdalssandsten. En ungefärlig kostnad för att 
gravera plattorna är 5 000 kronor per platta och kostnad för att ta upp och lägga tillbaka 
befintliga plattor beräknas till ungefär 2 500 kronor per platta. 
 
Namnberedningsgruppen föreslås ta fram namn enligt följande kriterier: 

1. Personen ska ha bidragit till Moras utveckling eller på ett positivt sätt gjort göra Mora känt 
i Sverige och världen. 

2. Personen behöver ej vara född i Mora kommun men ska ha verkat i Mora alternativt varit 
född i Mora men verkat någon annanstans på ett sätt som sätter Mora på kartan. 

3. Urvalet av namn ska visa en bredd med avseende på kön, ursprung, det område man 
verkat inom, till exempel kultur, samhällsbyggnad, medicin, hantverk, sport etcetera 

Beslutsunderlag 
Uppdrag 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att plattor för Moras Walk of Fame placeras på gågatan. 
2. Namnberedningsgruppen uppdras att föreslå namn enligt följande kriterier: 

- Personen ska ha bidragit till Moras utveckling eller på ett positivt sätt göra Mora känt 
i Sverige och världen. 

- Personen behöver ej vara född i Mora kommun men ska ha verkat i Mora alternativt 
varit född i Mora men verkat någon annanstans på ett sätt som sätter Mora på kartan. 

- Urvalet av namn ska visa en bredd med avseende på kön, ursprung, det område man 
verkat inom, till exempel kultur, samhällsbyggnad, medicin, hantverk, sport etcetera. 

6. Namnberedningsgruppen uppdras att besluta om namn, utifrån kriterierna.  
7. Namnberedningsgruppen ska årligen göra en sammanställning på namn som föreslagits 

och fastställts. Sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen. 
8. Teknik- och servicenämnden uppdras att senast 2022-11-01 verkställa utförandet av en 

Walk of Fame på gågatan. 
9. Projektets kostnader belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

Yrkande 
Bigitta Sohlberg (S) och Göran Aronson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sändlista 
Teknik- och serviceförvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 44 MK KS 2021/00443-3 

 

Besvarande av motion om Strandenområdet 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
David Örnberg (V) har lämnat en motion till fullmäktige som berör det inriktningsbeslut som 
beslutades av fullmäktige den 21 juni 2021. Motionären redogör för att beslutet innebär att Mora 
kommun förlorar rådigheten över platsen vid en försäljning till en extern aktör. Motionären 
föreslår med anledning av det att fullmäktige och Moras invånare presenteras en tidplan gällande 
försäljningen av fastigheten samt att det ska vara fullmäktige som beslutar om försäljningen.  
 
Processen som var innan beslutet i kommunstyrelsen den 5 april har varit känd för så väl 
kommunens medborgare som politiker. I tidplanen som kommunstyrelsen godkänt fanns 
beslutsdatum för valet av aktör där försäljningen av fastigheten skulle vara en del av det beslut 
fullmäktige hade att besluta om.  
 
Den 5 april 2022 beslutade kommunstyrelsen att upphäva beslutet från den 22 februari där en 
extern aktör föreslagits som samarbetspartner. I det nya förslaget föreslogs fullmäktige anta 
Morastrand AB som kommunens samarbetspartner för den fortsatta utvecklingen av 
Strandenområdet. Fullmäktige antog förslaget den 11 april.  
 
Förutsättningarna som var aktuella i samband med att motionen lämnades är inte längre gällande 
varpå motionen föreslås att avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sändlista 
- 
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§ 45 MK KS 2021/00461-3 

 

Besvarande av motion om Strandenområdet 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionens 1:a och 6:e att-sats. 
2. Motionens 2:a till 5:e att-sats anses besvarade. 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Johansson (V) har lämnat in en motion till fullmäktige som berör projektet på 
Strandenområdet. Motionären redogörför att projektet försenats med anledning av 
genomfartsprojektet och att det nu finns en möjlighet att starta om projektet. Med förslaget 
lämnas ett antal punkter som föreslås upphävas samt förslag om att en 7-9 skola ska byggas i egen 
regi och att kommunstyrelseförvaltningen ges uppdraget att finna en annan lokalisering av en 7-9 
skola. 
 
Det beslut som togs av kommunstyrelsen den 22 februari innehöll många av de delar motionären 
föreslår ska upphävas. Efter den 5 april beslutade kommunstyrelsen att upphäva beslutet från den 
22 februari och föreslog för fullmäktige att Morastrand AB blir kommunens samarbetspartner för 
den fortsatta utvecklingen av Strandenområdet. Fullmäktige antog förslaget den 11 april.  
 
Motionens förutsättningar har med fullmäktiges beslut ändrats i och med att det nu är 
Morastrand AB som utsetts till samarbetspartner för den fortsatta utvecklingen av 
Strandenområdet. Beslutet innebär även att platsen fastställts för att en 7-9 skola ska byggas på 
platsen.  
 
Fullmäktige föreslås avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad, 2021-10-28 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) yrkar att motionens 2:a till 5:e att-sats ska anses besvarade och yrkar i övrigt 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
David Örnberg (V) yrkar att motionens 1:a och 6:e att-sats ska bifallas och att motionens 2:a till 
5:e att-sats ska anses besvarade.  

Propositionsordning 1 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och på yrkande att motionens 1:a och 6:e att-sats ska bifallas, varvid det först 
nämnda förklaras bifallet. Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning föreslås och godkänns: 

-  den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och 
-  den som vill bifalla yrkande om att motionens 1:a och 6:e att-sats ska bifallas röstar NEJ. 
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Vid verkställd öppen omröstning avges 32 JA-röster, 2 NEJ-röster och 5 avstår att rösta, enligt 
bilagt omröstningsprotokoll, bilaga 1. 

Reservation  
David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för David 
Örnbergs yrkande.  

Propositionsordning 2 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande att 
motionens 2:a till 5:e att-sats ska anses besvarade, varvid det först nämnda förklaras bifallet. 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning föreslås och godkänns: 

-  den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och 
-  den som vill bifalla yrkande om att motionens 2:a till 5:e attsats ska anses besvarade röstar 

NEJ. 
 
Vid verkställd öppen omröstning avges 0 JA-röster, 35 NEJ-röster och 4 avstår att rösta, enligt 
bilagt omröstningsprotokoll, bilaga 2. 

Sändlista 
- 
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§ 46 MK KS 2022/00078-3 

 

Revidering av bygglov- kart- och mättaxa 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer bygglov, kart- och mättaxa att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har antagit ett förslag till bygglov, kart och mättaxa. Nämndens nuvarande 
taxa för bygglov, kart och mätverksamhet antogs 2020 av fullmäktige. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har identifierat ett behov av att revidera taxan. För att 
nämnden inte ska behöva revidera taxan årligen föreslås den kunna indexuppräknas utifrån 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexuppräkningen förslås omfatta taxans fasta 
avgifter samt timavgiften. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser även ett behov av att revidera taxan i de delar 
som är kopplade till kart- och mätverksamheten genom följande förslag till ändringar: 

- Tabell 19, avgift för anvisning av fastighetsgräns är ny i taxan. 
- Tabell 20 har reviderats genom att kolumnen för NKF nybyggnadskarta (utan fältarbete) 

tagits bort, i övrig har inga förändringar skett. 
- Tabell 21 har förenklats och avgiften bytts ut mot en timdebitering 

 
I övrigt föreslås ingen ändring på avgifterna för bygglovsverksamheten samt avgiften för tillfälligt 
nyttjande av digital geografisk information som lämnas orörda. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa byggnadsnämndens förslag till taxa för bygglov, kart och 
mättaxa att gälla från och med 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2022-02-21 § 24 
Förslag till bygglov, kart- och mättaxa 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer bygglov, kart- och mättaxa att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sändlista 
Byggnadsnämnden 
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§ 47 MK KS 2022/00141-1 

 

Prioritering av detaljplaner 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer prioritering av detaljplaner 2022-2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommuns övergripande planprioritering syftar till att säkerställa den politiska 
viljeinriktningen för kommunens fysiska planering och skapa förutsättningar för att uppnå 
kommunens långsiktiga mål om till exempel tillväxt. Kommunfullmäktige i Mora kommun 
ansvarar för att, i samband med kommunplan, anta en övergripande planprioritering som utgör 
prioriteringsordning för framtagande av detaljplaner, planprogram och översiktsplaner. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen och planenheten har tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till övergripande planprioritering. 
 
Beslut om Planprioritering 2022 togs senast av kommunfullmäktige den 21 juni 2021. Enligt 
beslutet ska kommunfullmäktige i samband med att den beslutar om nästkommande års 
kommunplan hantera planprioriteringar. Om det under året framkommer behov av 
omprioritering så har dock kommunstyrelsen delegation att fatta sådana beslut. 
 
För att tydliggöra hur kommunala och privata detaljplaner ska prioriteras tar kommunen fram 
strategi för hantering av planer. Detaljplaner prioriteras utifrån givna kriterier och 
bedömningsgrunder. Hänsyn tas även till hur länge en plan har legat på väntelistan och när det är 
angivet i planuppdraget att planen bedöms kunna antas. 
   
Särskilda prioriteringsområden 2022-2023 är bostäder, Strandens skolområde och det föreslås 
även att fokus läggs på planprogram i syfte att möjliggöra framtida utveckling.  
 
Prioriterade planer framgår av beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
Prioritering av detaljplaner 2022-2023, daterad 2022-04-08 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer prioritering av detaljplaner 2022-2023. 

Yrkande 
Anna Hed (C), Per Ericson (M), Lennart Sohlberg (S), Nicklas Lind (C) och Göran Aronson (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar, med bifall ifrån Pär Dalkvist (SD) och David Örnberg (V), att de 
punkter som behandlar Strandenområdet ska tas bort i prioriteringsordningen samt yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut i övrigt.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och på yrkande om att de punkter som behandlar Strandenområdet ska tas bort i 
prioriteringsordningen, var vid det först nämnda förklaras bifallet.  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022 
Sammanträdesdatum: 2022-05-30 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-149 

18(26) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 
Ingvar Niilimaa (MOP), Joakim Linder (MOP), Åke Guth (MOP), Naima Trogen (MOP), Marie 
Lund (MOP), Tomas Norell (MOP), David Örnberg (V), Christer Johansson (V), Bror Markus 
(SD), Krister Eriksson (SD), Pär Dalkvist (SD) och Simon Granath (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna partiets yrkande.  

Sändlista 
Byggnadsnämnden 
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§ 48 MK KS 2022/00176-2 

 

Val av suppleant i Moravatten AB:s styrelse 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anders Nöjd (M). 
2. Till suppleant i Moravatten AB:s styrelse, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Andreas Ytterberg (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Nöjd (M) avsäger sig uppdraget som suppleant i Moravatten AB:s styrelse varför 
kommunfullmäktige har att välja ny ledamot för resterande del av Anders mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-04-11 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anders Nöjd (M). 
2. Till suppleant i Moravatten AB:s styrelse, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Andreas Ytterberg (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

Sändlista 
Den valde 
Moravatten AB 
Förtroendemannaregistret 
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§ 49 MK KS 2022/00175-2 

 

Val av ledamot till kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anders Nöjd (M). 
2. Till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Maja Ryss (M).  
3. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Lotta Jonsson (M). 
4. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Nöjd (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden varför 
kommunfullmäktige har att välja ny ledamot för resterande del av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-04-11 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anders Nöjd (M). 
2. Till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Maja Ryss (M).  
3. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Lotta Jonsson (M). 
4. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

Sändlista 
Den valde 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
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§ 50 MK KS 2022/00208-2 

 

Val av ledamot i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Michael Sandsjö (M). 
2. Katarina Lavin Bogg (M) väljs till ledamot i valnämnden, för resterande del av 

mandatperioden.  
3. Till ersättare i valnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs Jonna Harkén 

(M). 
4. Beslutet gäller från och med 2022-06-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Sandsjö (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i valnämnden. Kommunfullmäktige har 
att förrätta fyllnadsval för resterande del av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-04-30 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Michael Sandsjö (M). 
2. Katarina Lavin Bogg (M) väljs till ledamot i valnämnden, för resterande del av 

mandatperioden.  
3. Till ersättare i valnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs Jonna Harkén 

(M). 
4. Beslutet gäller från och med 2022-06-08. 

Sändlista 
De valda 
Valnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneservice 
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§ 51 MK KS 2022/00020-5 

 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktiges lämnar uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
fortsatt vakant. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har ett vakant uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktiges väljer NN (MP) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, 

för resterande del av mandatperioden. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

Sändlista 
Miljöpartiet, Fredrik Blom 
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§ 52  

 

Delgivningar 

1. Granskning av bokslut 2021 - Hjälpmedelsnämnd Dalarna MK KS 2022/00193-1 

2. Granskning av bokslut 2021, Nämnden för kostsamverkan 

Mora 

MK KS 2022/00192-1 

3. Nyckeltalsbilaga ÅR 2021, Mora kommuns årsredovisning MK KS 2022/00207-1 

4. Uppföljning internkontroll 2021- Mora kommun MK KS 2022/00095-1 

5. Återrapport gällande LOV inom hemtjänsten MK KS 2022/00161-1 

6. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag 

om att ta bort spåravgifter 

MK KS 2020/00525-4 

7. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag 

om bokningssystem på simhallen 

MK KS 2020/00561-4 

8. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om 

kartläggning av tomma fastigheter 

MK KS 2021/00482-4 

9. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om 

hundrastgård 

MK KS 2021/00345-5 

10. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om 

översyn av kommunens parkeringsplatser 

MK KS 2021/00267-4 

11. Servicenämndens besvarande av medborgarförslag om 

möjlighet för kommunens personal att hyra bilar 

MK KS 2021/00074-3 

12. Socialnämndens besvarande av medborgarförslag om 

arbetsskor till vårdpersonal 

MK KS 2021/00528-4 

13. Teknik- och servicenämndens besvarande av 

medborgarförslag om sittbänkar i centrum 

MK KS 2021/00444-4 
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§ 53  

 

Nästa möte 

Kommunstyrelsens sammanträde måndag 20 juni kommer att starta klockan 17:00 och sker på 

Moraparken.  

 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022 
Sammanträdesdatum: 2022-05-30 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-149 

25(26) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Bilaga 1, omröstningsprotokoll 

Ärende: Besvarande av motion om Strandenområdet (proposition 1) 
      
 Ordinarie ledamot Ersättare vid ledamots frånvaro JA NEJ Avstår 

1.  Anna Hed (C)  X   

2.  Rose-Mari Bogg (C)   X   

3.  Peter Helander (C) Joel Zakrisson (C) X   

4.  Christina Bröms (C)   X   

5.  Joakim Holback (C)  X   

6.  Nicklas Lind (C)  X   

7.  Lars Nises (C)  X   

8.  Berit Olars (C)  X   

9.  Billy Ferm (C) Lars Ambrosiusson (C) §§  X   

10.  Johan Hed (C)  X   

11.  Bert Persson (C) Vakant - - - 

12.  Åsa Lyhed (C)  X   

13.  Ingvar Niilimaa (MOP)  X   

14.  Joakim Linder (MOP)  X   

15.  Åke Guth (MOP)  X   

16.  Naima Trogen (MOP)  X   

17.  Marie Lund (MOP)  X   

18.  Johan Jansson (-) Tomas Norell (MOP) X   

19.  Malin Höglund (M)  X   

20.  Per Ericson (M)   X   

21.  Sven-Anders Söderberg (M)  X   

22.  Joakim Turesson (M) Carina Jannesson Sjöberg (M) X   

23.  Birgitta Sacrédeus (KD) Göran Aronson (KD) X   

24.  Lennart Sohlberg (S)   X   

25.  Anna-Carin Rydstedt (S)  X   

26.  Emma Ljudén (S)  X   

27.  Gunnar Nilsson (S)  X   

28.  Karin Blomberg Lübeck (S)  X   

29.  Per Göransson (S) Karolina Treson (S) X   

30.  Bigitta Sohlberg (S)  X   

31.  Eva Johansson (S)  X   

32.  Gösta Frost (S)    X 

33.  Hasan Kizil (S)  X   

34.  Bror Markus (SD)    X 

35.  Krister Eriksson (SD)    X 

36.  Pär Dalkvist (SD)    X 

37.  Simon Granath (SD)    X 

38.  David Örnberg (V)   X  

39.  Christer Johansson (V)   X  

40.  Fredrik Blom (MP) Vakant - - - 

41.  Lennart Sacrédeus (KD)  X   

   32 2 5 
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Bilaga 2, omröstningsprotokoll 

Ärende: Besvarande av motion om Strandenområdet (proposition 2) 

 Ordinarie ledamot Ersättare vid ledamots frånvaro JA NEJ Avstår 

42.  Anna Hed (C)   X  

43.  Rose-Mari Bogg (C)    X  

44.  Peter Helander (C) Joel Zakrisson (C)  X  

45.  Christina Bröms (C)    X  

46.  Joakim Holback (C)   X  

47.  Nicklas Lind (C)   X  

48.  Lars Nises (C)   X  

49.  Berit Olars (C)   X  

50.  Billy Ferm (C) Lars Ambrosiusson (C) §§   X  

51.  Johan Hed (C)   X  

52.  Bert Persson (C) Vakant - - - 

53.  Åsa Lyhed (C)   X  

54.  Ingvar Niilimaa (MOP)   X  

55.  Joakim Linder (MOP)   X  

56.  Åke Guth (MOP)   X  

57.  Naima Trogen (MOP)   X  

58.  Marie Lund (MOP)   X  

59.  Johan Jansson (-) Tomas Norell (MOP)  X  

60.  Malin Höglund (M)   X  

61.  Per Ericson (M)    X  

62.  Sven-Anders Söderberg (M)   X  

63.  Joakim Turesson (M) Carina Jannesson Sjöberg (M)  X  

64.  Birgitta Sacrédeus (KD) Göran Aronson (KD)  X  

65.  Lennart Sohlberg (S)    X  

66.  Anna-Carin Rydstedt (S)   X  

67.  Emma Ljudén (S)   X  

68.  Gunnar Nilsson (S)   X  

69.  Karin Blomberg Lübeck (S)   X  

70.  Per Göransson (S) Karolina Treson (S)  X  

71.  Bigitta Sohlberg (S)   X  

72.  Eva Johansson (S)   X  

73.  Gösta Frost (S)   X  

74.  Hasan Kizil (S)   X  

75.  Bror Markus (SD)    X 

76.  Krister Eriksson (SD)    X 

77.  Pär Dalkvist (SD)    X 

78.  Simon Granath (SD)    X 

79.  David Örnberg (V)   X  

80.  Christer Johansson (V)   X  

81.  Fredrik Blom (MP) Vakant - - - 

82.  Lennart Sacrédeus (KD)   X  

   0 35 4 

      
 


