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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Andreasgården, 2022-04-11 kl. 18:30-22:10 

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)  
Peter Helander (C) 
Joakim Holback (C) 
Nicklas Lind (C) 
Lars Nises (C) 
Berit Olars (C) 
Billy Ferm (C) 
Johan Hed (C) 
Bert Persson (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) 
Joakim Turesson (M) 
Birgitta Sacrédeus (KD) 
Lennart Sohlberg (S)  
Anna-Carin Rydstedt (S) 
Emma Ljudén (S) 
Karin Blomberg Lübeck (S) 
Per Göransson (S) 
Eva Johansson (S) 
Hasan Kizil (S) 
Bror Markus (SD) 
Krister Eriksson (SD) 
Pär Dalkvist (SD) 
Simon Granath (SD) 
David Örnberg (V) 
Christer Johansson (V) 
Tomas Norell (MOP), tjänstgörande ersättare 
Karolina Treson (S), tjänstgörande ersättare 
Anna-Riekje Niburg (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare: Peter Karlsson, kommundirektör 
Katarina Edqvist, kommunsekreterare 
 

Utses att justera: Lars Nises och Hasan Kizil 

Justeringens 
plats och tid: 

Kansliet 2022-04-25 kl. 17:00 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Underskrifter: 

______________________________________ 
Katarina Edqvist, sekreterare 

Paragraf § 16 - 37 

 

______________________________________ 
Lennart Sacrédeus, ordförande 

 

 

______________________________________ 
Lars Nises, justerare 

______________________________________ 
Hasan Kizil, justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum: 2022-04-11 

Överklagningstid: 2022-04-25 - 2022-05-16 

Anslaget sätts 
upp: 

2022-04-25 Anslaget tas ner: 2022-05-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten 

 

____________________________ 
Underskrift 

 

____________________________ 
Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Allmänhetens frågestund 4 

Mottagande 5 

Information om krisberedskap med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina 

10 

Information om läget med pandemi covid-19 13 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 15 

Uppdragsavtal Morastrand AB avseende utveckling av Strandenområdet 17 

Besvarande av motion om jämställd snöröjning 18 

Besvarande av motion om kapacitetsbrist i regionnätets mottagande av 
elproduktion 

19 

Besvarande av motion om upplag för jord och grusmassor 20 

Besvarande av motion om konst på stan 21 

Besvarande av motion - Naturskola 22 

Strategi för digitalisering 23 

Riktlinjer för digitalisering 24 

Revidering av stadga för Mora kommuns uppvaktning för utförd 
idrottsprestation 

26 

Utökning av verksamhetsområde för spillvatten, Vika 364:2 m.fl. 28 

Godkännande av renovering av kvarteret Valhall 29 

Arvodesreglemente 2023-2026 30 

Val av ersättare i byggnadsnämnden (C) 31 

Val av suppleant i Moravatten AB:s styrelse (C)  

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (MP)  

Delgivningar  

Kommunfullmäktiges ordförande har ordet  
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§ 16  

 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor är inlämnade. 
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§ 17  

 

Mottagande 

1. Medborgarförslag om en omröstning gällande ny 

högstadieskola på Strandenområdet 

MK KS 2022/00111-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 
 

2. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 

Vattnäs och Mora lasarett 

MK KS 2022/00114-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 
 

3. Medborgarförslag om flyktingmottagande MK KS 2022/00128-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 
 

4. Medborgarförslag om att bygga cirkulationsplats i 

korsningen Östnorsvägen/Landsvägen 

MK KS 2022/00145-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 
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§ 18  

 

Information om krisberedskap med anledning av Rysslands 
invasion av Ukraina 

Kommundirektör Peter Karlsson ger en lägesbild med anledning av Rysslands invasion 
av Ukraina: 
 
Migration 
Kommunen har inventerat möjliga boenden men Migrationsverket har låtit meddela 
att det för närvarande inte finns något behov av boendeplatser i Mora. Några familjer 
från Ukraina har tagit sig till Mora men har ordnat eget boende. Två barn har börjat i 
kommunens skolor. 
 
Cybersäkerhet och kontinuitetsplanering 
Alla förvaltningar och bolag ser över sin kontinuitetsplanering. It-enheten bevakar 
eventuella angrepp. 

 
Påverkan på kommunala verksamheter och det geografiska områdesansvaret 
Teknik- och serviceförvaltningen rapporterar måttlig påverkan på grund av de ökade 
drivmedel- och livsmedelspriser. Utvecklingsenheten rapporterar sammantaget måttlig 
påverkan på företagens verksamhet. Industrisektorn har fortsatt gott orderläge men 
upplever att det ökade kostnadsläget för energi, bränsle med mera påverkar 
lönsamheten. Flera branscher, bland annat jordbruk och skogsbruk, har stora problem 
med lönsamheten och i vissa fall kommer även personalläget att påverkas då 
säsongspersonal som normalt rekryteras från östra Europa (exempelvis från Ukraina) 
inte är tillgängliga i samma utsträckning som tidigare. Transport- och 
entreprenadsektorn har fortsatt måttlig påverkan.  
 
Åtgärder lokalt 
Kommunens krisledningsstab har veckovis möten sedan 2022-03-09. Kommunen 
rapporterar veckovis läget till Länsstyrelsen i Dalarna. Det så kallade Navet har 
aktiverats för att samordna frivilliga insatser. Kommunen kommer att genomföra ett 
dialogmöte med allmänheten 13 april på Andreasgården. Kommunen genomför 
kontinuerligt kommunikationsinsatser. 
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§ 19  

 

Information om läget med pandemi covid-19 

Kommundirektör Peter Karlsson ger en lägesbild med anledning av pandemi covid-19.: 

Antalet covid-smittade per vecka: 
- vecka 7 83  
- vecka 8 56 
- vecka 9 38  
- vecka 10 63  
- vecka 11 52  
- vecka 12 23. 

 
Påverkan på kommunala verksamheter vecka 14 
För- och grundskolan rapporterar måttlig påverkan på grund av personalbrist. Teknik- 
och serviceförvaltningen har måttlig påverkan på bemanningsenheten som en 
konsekvens av beställande förvaltningars behov av personal/vikarier. Övriga 
förvaltningar och bolag rapporterar ingen påverkan. 
 
Åtgärder lokalt 
Kommunens krisledningsstab har veckovis möten sedan 2022-01-12. Kommunens 

lägesbildsrapportering till Länsstyrelsen i Dalarna upphörde 2022-04-01. Kommunen 
genomför kontinuerligt kommunikationsinsatser. 
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§ 20  

 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerar om: 
 
Mycket handlar om infrastruktur just nu 
Idag på regionstyrelsens dagordning behandlades ärende om preliminär länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen har tilldelat Dalarna en 
preliminär ekonomisk planeringsram för planperioden 2022-2033 på 1 294 miljoner 
kronor. Dalarna har haft en hög upparbetningsgrad av innevarande länsplan 2018-
2021 (drygt 150 procent) vilket möjliggjorts av att andra regioner haft en lägre 
upparbetningsgrad och inte förbrukat tilldelad ekonomisk planeringsram. 
 
Stark inflyttning till Mora kommun under 2021 
Mora kommuns befolkning ökade med 178 personer under 2021. Vid årsskiftet hade 
Mora kommun 20 670 invånare. Befolkningsökningen beror på en ökad inflyttning, där 
fler personer flyttat till Mora än vad som flyttat ut. Ökningen under 2021 är mer än 100 
personer fler än vad kommunens prognos pekade mot. 
 
Moras kulturmiljöer får ny inventering 
Mora kommun ska ta fram en ny kulturmiljöinventering. Kulturmiljöinventeringen ska 
beskriva Moras unika och skiftande kulturmiljöer och vägleda hur till exempel 
nybyggnation och renoveringar kan utformas för att bidra till platsens kulturmiljö. 
I underlaget föreslås riktlinjer för hur byggnader från olika tidsepoker kan restaureras 
och renoveras för att bevara kulturmiljön. Det ger också förslag på hur nya byggnader 
kan utformas för att smälta in i den omgivande kulturmiljön, och var det är lämpligt att 
förtäta. Inventeringen beräknas kosta 1,6 miljoner kronor och väntas vara klar 2024. 
Mora kommun kommer söka delfinansiering på halva kostnaden hos Länsstyrelsen. 
 
Ungdomar i Mora söker praktik 
Varje år erbjuds feriepraktik, både inom kommunens verksamheter och i samverkan 
med företag och föreningar, till ungdomar som är folkbokförda i Mora kommun.  
Mora kommun kompenserar alla företag och föreningar fullt ut för praktikantens lön. 
Sedan tidigare finns beslut att ungdomar som slutar årskurs 9 i grundskolan eller 
årskurs 1 i gymnasiet ska erbjudas möjlighet till feriepraktik. Kommunstyrelsen har 
beslutat att även erbjuda ungdomar som slutar årskurs 8 i grundskolan möjlighet att 
ansöka om feriepraktikplats under sommaren 2022. Gör en intresseanmälan så snart 
som möjligt via e-post till feriepraktik@mora.se. 
 
Nu kan du ansöka om bygglov via e-tjänst 
Nu blir det enklare att ansöka om bygglov och du kan följa hanteringen av ditt ärende 
under hela handläggningstiden. Mora, Orsa och Älvdalen kommuner byter system för 
hantering av bygglov och erbjuder nu möjligheten att ansöka via en ny e-tjänst. 
 
  

mailto:feriepraktik@mora.se
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Det här kan du utföra via vår nya e-tjänst 
- Söka bygglov och anmäla andra byggärenden 
- Komplettera pågående byggärende 
- Begära startbesked 
- Ansöka om slutbesked 
- Följa dina byggärenden 
- Lämna svar vid hörande av grannar 
- Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig 
- Ta del av beslut som granne/sakägare 
- Skicka meddelande till handläggare 
- Anmäla kontrollansvarig 

 
Ansökan om skolskjuts med e-tjänst 
Nytt för i år är även att ansökan om skolskjuts kan göras via kommunens e-tjänst.  
E-tjänsten var öppen för ansökan under perioden 7 mars till 27 mars för de som har 
barn i grundskolan som behöver skolskjuts under läsåret 2022/2023. 
 
Hemusområdet ska utvecklas – nu pågår planeringsarbetet 
Under våren sker dialogmöten med olika intressenter för att få in synpunkter och 
behov för utveckling av Hemusområdet, både under vintersäsong som 
barmarkssäsong. Till dialogmötena bjuds föreningar, företagare och andra intressenter 
som regelbundet nyttjar området i sin verksamhet in. Just nu pågår arbetet med att ta 
fram ett förslag som ska vara klart att behandlas under sommaren. I arbetet ingår även 
att se över hur drift och underhåll kan skötas långsiktigt. 
 
Vårt mål är att bli Sveriges trevligaste kommunala kundtjänst 
Förra veckan började kundtjänst ta pulsen på hur deras mottagande och service 
upplevs. Mätningen genomförs genom att några av de som ringt till kommunen blir 
uppringda efter avslutat samtal för att svara på några frågor. Frågorna ställs via ett 
digitalt system och är helt anonymt. Inom kort kommer samma frågor även skickas till 
de som kontaktar kommunen via e-post, även de svaren är anonyma. Mätningen är en 
del i kommunens långsiktiga arbete för att höja servicenivån för invånare och företag. 
 
Mora kommuns gemensamma Instagramkonto 
Nytt syfte för kommunens gemensamma Instagramkonto är att lyfta fram kommunens 
medarbetare, för att stärka arbetsgivarvarumärket. Den här veckan får vi följa Hanna 
Cedervall, bildlärare på Mora gymnasium. Häng med elever och lärare bakom 
kulisserna på estetiska programmet med inriktningarna bild och musik. 
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§ 21 MK KS 2022/00125-1 

 

Uppdragsavtal Morastrand AB avseende utveckling av 
Strandenområdet 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige upphäver kommunstyrelsens beslut om val av aktör på 

Strandenområdet från den 22 februari 2022 § 20. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja ett 

detaljplanearbete för en 7-9 skola med idrottshall på Strandenområdet, enligt 
bilaga för planområdet. 

3. Uppdrar till kommundirektören att ta fram ett förslag till uppdragsavtal med 
Morastrand AB som samarbetspartner, för att inom samma ekonomiska ramar 
och tidplan som gällt för de externa aktörerna, utveckla Strandenområdet med 
en 7-9 skola för cirka 800 elever, tillagningskök, lokaler för kulturskola och 
ungdomsgård, en fullstor idrottshall med läktare klassad för bollsport, en 
blackbox. Att Rosa huset i huvudsak lämnas orört till sitt yttre, att bostäder 
byggs på fastigheten där Morkarlbyhöjden 7-9 ligger idag, samt medverka till 
att 300 bostäder byggs i blandad upplåtelseform i enlighet med Mora kommuns 
bostadsförsörjningsprogram. 

4. Uppdrar till stämmoombudet på Morastrand AB:s bolagsstämma att godkänna 
bildandet av ett dotterbolag med uppdrag att bygga och förvalta 
verksamhetslokalerna på Mora Stranden 51:2.  

5. Uppdrar till kommundirektören att under 2022 lämna förslag till fullmäktige 
på hantering och tidplan för att tillskapa förskoleplatser i de lokaler som 
tomställs på Noretskolan. 

6. Uppdrar till kommundirektören att ta fram och underteckna ett avtal med 
Vasaloppet för uthyrning av lokaler enligt Vasaloppets kravställan på 
Strandenområdet.  

7. Uppdrar till kommunstyrelsen att säkerställa den fortsatta processen med 
Morastrand AB samt tillse att process och tidplan fullföljs för driftsättande. 

8. Finansiering och ramförstärkning för verksamhetskostnaderna ska inarbetas i 
kommunplanearbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 januari presenterade de tre aktörerna som ingått i innovationsupphandlingen 
sina slutgiltiga förslag för utformningen av Strandenområdet. Mora kommuns projekt 
och styrgrupp har därefter utifrån ett antal utvärderingskriterier föreslagit en 
samarbetspartner för en utveckling av Strandenområdet. Den 22 februari valde 
kommunstyrelsen gå vidare med en av aktörerna genom ett förslag till fullmäktige om 
val av aktör och finansiering för det nya skolområdet.  
 
Det förslag som togs av kommunstyrelsen bedöms inte nå en bred majoritet i 
fullmäktige. Med anledning av det har det tagits fram ett förslag där en ny möjlighet 
presenterats, vilket är ett alternativ som inte varit organisatoriskt möjligt tidigare. 
Möjligheten som uppkommit är att det kommunala bostadsbolaget Morastrand AB 
genomfört en organisationsförändring med fokus på byggprojektledning och teknik 
samtidigt som bolagets ekonomi stärkts de senaste åren.  
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Förslaget innebär att Mora kommun upprättar ett uppdragsavtal till Morastrand för en 
utveckling av Strandenområdet. Uppdraget till Morastrand AB omfattas av samma krav 
som ställts under innovationsupphandlingen och ska i övrigt följa de beslut som tagits 
under projektet. Det innebär att Morastrand AB uppdras att inom samma ekonomiska 
ramar och tidplan utveckla Strandenområdet med en 7-9 skola för cirka 800 elever, 
tillagningskök, lokaler för kulturskola och ungdomsgård, en fullstor idrottshall med 
läktare klassad för bollsport, en blackbox, att Rosa huset i huvudsak lämnas orört till 
sitt yttre.  
 
Med förslaget följer även ett fortsatt krav på att verkställa beslutet om att 300 bostäder 
ska byggas inom en tioårsperiod vilket regleras av bostadsförsörjningsprogrammet. 
Behovet av antalet bostäder kan ändras under perioden i samband med att 
bostadsförsörjningsprogrammet kontinuerligt revideras. Utöver dessa 300 bostäder 
ska bostäder byggas på fastigheten där Morkarlbyhöjden 7-9 är lokaliserad samt att yta 
frigörs på Noretskolan för förskoleplatser. 
 
Om fullmäktige beslutar enligt förslaget om att Morastrand AB ska ges ett ägaruppdrag 
för att utveckla Strandenområdet, så har fullmäktige att besluta om att bilda ett dotter-
bolag till Morastrand AB, med uppdrag att bygga och förvalta verksamhetslokalerna på 
Strandenområdet. Dotterbolaget ska drivas utifrån en princip om självkostnad och ägs 
av Morastrand AB och styrs genom en bolagsordning och ägardirektiv som antas av 
fullmäktige. 
 
Mora kommun föreslås därefter hyra verksamhetslokalerna av Morastrand AB:s 
dotterbolag. Detta hyreskoncept bidrar till en fortsatt rådighet över byggnaderna och 
området inom kommunkoncernen.  

Beslutsunderlag 
Planområde Stranden 51:2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

1. Kommunstyrelsens beslut om val av aktör på Strandenområdet från den 22 
februari 2022 § 20 upphävs. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja ett 
detaljplanearbete för en 7-9 skola med idrottshall på Strandenområdet, enligt 
bilaga för planområdet. 

3. Uppdrar till kommundirektören att ta fram ett förslag till uppdragsavtal med 
Morastrand AB som samarbetspartner, för att inom samma ekonomiska ramar 
och tidplan som gällt för de externa aktörerna, utveckla Strandenområdet med 
en 7-9 skola för cirka 800 elever, tillagningskök, lokaler för kulturskola och 
ungdomsgård, en fullstor idrottshall med läktare klassad för bollsport, en 
blackbox. Att Rosa huset i huvudsak lämnas orört till sitt yttre, att bostäder 
byggs på fastigheten där Morkarlbyhöjden 7-9 ligger idag, samt medverka till 
att 300 bostäder byggs i blandad upplåtelseform i enlighet med Mora kommuns 
bostadsförsörjningsprogram. 

4. Uppdrar till stämmoombudet på Morastrand AB:s bolagsstämma att godkänna 
bildandet av ett dotterbolag med uppdrag att bygga och förvalta 
verksamhetslokalerna på Mora Stranden 51:2.  

5. Uppdrar till kommundirektören att under 2022 lämna förslag till fullmäktige 
på hantering och tidplan för att tillskapa förskoleplatser i de lokaler som 
tomställs på Noretskolan. 

6. Uppdrar till kommundirektören att ta fram och underteckna ett avtal med 
Vasaloppet för uthyrning av lokaler enligt Vasaloppets kravställan på 
Strandenområdet.  
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7. Uppdrar till kommunstyrelsen att säkerställa den fortsatta processen med 
Morastrand AB samt tillse att process och tidplan fullföljs för driftsättande. 

8. Finansiering och ramförstärkning för verksamhetskostnaderna ska inarbetas i 
kommunplanearbetet. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:55-20:10. 

Yrkande 
Anna Hed (C), Lennart Sohlberg (S), Malin Höglund (M), Lennart Sacrédeus (KD), 
Rose-Mari Bogg (C), Nicklas Lind (C), Peter Helander (C), Bert Persson (C), Karin 
Blomberg Lübeck (S) och Joakim Turesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
Joakim Linder (MOP) yrkar, med bifall ifrån Pär Dalkvist (SD), Naima Trogen (MOP), 
Ingvar Niilimaa (MOP), Marie Lund (MOP), Tomas Norell (MOP) och Åke Guth 
(MOP), enligt skriftligt yrkande, se bilaga 1.  
 
David Örnberg (V) yrkar, med bifall ifrån Christer Johansson (V), enligt skriftligt 
yrkande, se bilaga 2.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, på Joakim Linders yrkande och på David 
Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs.  
 
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslaget. 
 
Joakim Linders yrkande och David Örnbergs yrkande ställs mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget. Joakim Linders yrkande utses till motförslag.  
 
Följande voteringsordning föreslås och godkänns: 

- den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och  
- den som vill bifalla Joakim Linders yrkande röstar NEJ.  
-  

Vid verkställd öppen omröstning avges 28 JA-röster, 10 NEJ-röster och 2 avstår att 
rösta, enligt bilagt omröstningsprotokoll, bilaga 3.  

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

Sändlista 
Morastrand AB 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 21:40-21:50. 
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§ 22 MK KS 2021/00228-3 

 

Besvarande av motion om jämställd snöröjning 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Teknik- och servicenämnden uppdras arbeta fram en policy för hur 

snöröjningen i Mora kommun ska prioriteras för att verkställas inför säsongen 
2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion föreslår Lennart Sohlberg (S) att Mora kommun ska formalisera en 
jämställd snöröjning genom att arbeta fram en policy. Med jämställd snöröjning menas 
att snöröjningen utgår från ett feministiskt perspektiv där kvinnor i en större 
utsträckning bedöms gå, cykla eller åka kollektivt. Förslaget anses även ha ett hälso- 
och klimatperspektiv då risken för halkolyckor är högre för gående, samt att en 
medveten prioritering av snöröjningen kan bidra till mer klimatmedvetna 
transportalternativ som kollektivtrafik, gång eller cykel.  
 
Motionären har i motionen pekat på att Mora kommun inte har antagit en policy om 
hur snöröjningen i kommunen ska prioriteras. Motionären föreslår därför att en policy 
avseende jämställd snöröjning ska tas fram och antas.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har bekräftat att förvaltningen arbetar enligt det sätt 
motionären föreslår ska regleras i en policy. Förvaltningen prioriterar gång-, cykel-och 
bussvägar samt väg i anslutning till och området vid förskolor och skolor. 
Förvaltningen ser inget hinder att en prioritering av snöröjningen fastställs i en policy. 
 
Förslaget är att fullmäktige bifaller motionen och uppdrar till teknik- och service-
nämnden att ta fram en policy för hur snöröjningen i Mora kommun ska prioriteras för 
oskyddade trafikanter. Policyn föreslås tas fram för att beslutas inför säsongen 
2022/2023. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-05-24 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Teknik- och servicenämnden uppdras arbeta fram en policy för hur 

snöröjningen i Mora kommun ska prioriteras för att verkställas inför säsongen 
2022/2023. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S), David Örnberg (V), Bigitta Sohlberg (S) och Lars Nises (C) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Pär Dalkvist (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås.  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022 
Sammanträdesdatum: 2022-04-11 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-145 

14(35) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om 

kommunstyrelsens förslag ska bifallas eller avslås, varvid det först nämnda förklaras 

bifallet.  

Sändlista 
- 
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§ 23 MK KS 2021/00105-3 

 

Besvarande av motion om kapacitetsbrist i regionnätets 
mottagande av elproduktion 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till Mora kommuns 

samhällsbyggnadsgrupp att bjuda in den lokala nätägaren till ett möte om 
elnätskapaciteten i kommunen. 

2. Mötet ska vara genomfört innan utgången av 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
David Örnberg (V) har lämnat en motion till fullmäktige om kapacitetsbrist i 
regionnätets mottagande av elproduktion. Motionären hänvisar till att det vid tillfället 
för motionens inlämnande pågick en utredning om kapacitetsbristen i överföringar av 
elproduktion från Sveriges norra regioner till södra Sverige. I Mora kommun är det 
elkraftsnätets ägare som utreder kapacitetsfrågan i Dalarnas elnät med syfte att 
möjliggöra för ytterligare anslutning av elproduktion som bland annat vindkraft och 
solcellsparker.  
 
Motionären har redogjort för att en solcellspark planerats på Sollerön vilken var tänkt 
att anslutas till det lokala elnätet. Den lokala elnätsägaren har meddelat att det inte 
finns kapacitet att ansluta solcellsparken. Motionären föreslår därför att Mora 
kommun snarast initierar samtal med elnätsägaren avseende kapaciteten i elnätet i 
Mora kommun.  
 
Energimarknadsinspektionen har genomfört utredningen kapacitetsutmaningen i 
elnäten som lämnades 2020. En orsak till att utredningen genomfördes var för att 
nätägare i flera regioner tvingas neka nya anslutningar eller effekthöjningar hos 
befintliga förbrukare med anledning av att det saknas kapacitet i elnätet.  
 
Energimarknadsinspektionen har med utredningen lämnat en handlingsplan, som 
särskilt anger att kommuner och regioner bör vara proaktiva i processen för att 
tillgodose det framtida behovet i samband med framtagande av nätutvecklingsplaner.  
 
Motionen föreslås lämnas med bifall på sätt att Mora kommun bjuder in den lokala 
nätägaren till ett möte om den lokala elnätskapaciteten i Mora kommun. Från Mora 
kommuns sida bör samhällsbyggnadsgruppens representanter delta.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-03-21 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till Mora kommuns 
samhällsbyggnadsgrupp att bjuda in den lokala nätägaren till ett möte om 
elnätskapaciteten i kommunen. 

2. Mötet ska vara genomfört innan utgången av 2022. 
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Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Förslagsställaren 
Utvecklingsenheten 
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§ 24 MK KS 2021/00249-3 

 

Besvarande av motion om upplag för jord och grusmassor 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen 

Sammanfattning av ärendet 
Gösta Frost (S) har lämnat en motion till fullmäktige med förslaget att kommunens 
upplag för jord- och grusmassor, vid gamla järnvägsstation utmed Solgärdsvägen bör 
flyttas. Motionären menar upplagets placering bidrar till en försämrad utsikt för 
boende samt att dem störs vid lossning och lastning i området. Förslaget är att upplaget 
flyttas närmare järnvägsbron, där det finns ett lämpligt område inom den så kallade 
triangeln. Det området är omgivet av järnvägsbankar och ett upplag kan ske utan insyn 
och bedöms inte störa boende i området.  
 
På den plats motionären pekat ut har Mora kommun inget permanent upplag och 
marken ägs av Trafikverket. Teknik och serviceförvaltningen har ingen vetskap om att 
platsen använts som upplag för kommunalt ändamål, men bedömer ändå att mängden 
jordmassor ryms för vad som kan tillåtas inom ett järnvägsområde.  
 
Den plats motionären föreslagit är däremot kommunal mark men samtidigt mark inom 
detaljplanelagt område som kräver bygglov. Platsen är detaljplanelagd för småindustri-
ändamål och handel och ska ta hänsyn till att boende i området inte störs.  
 
Om ett permanent upplag för jord- och grusmassor skulle anläggas på den plats som 
pekats ut krävs ett bygglov. Teknik- och serviceförvaltningens bedömning är att Mora 
kommun inte ska ha permanenta upplag av jord- och grusmassor inom detaljplanelagt 
område. Om Mora kommun ändå skulle anlägga ett permanent upplag så bör det ske 
utanför detaljplanerat område.  
 
Fullmäktige föreslås med ovanstående redogörelse avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-05-27 
Kartbilaga 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen 

Sändlista 
- 
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§ 25 MK KS 2021/00358-5 

 

Besvarande av motion om konst på stan 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Gunnar Nilsson (S) och Bigitta Sohlberg (S) har lämnat en motion till fullmäktige om 
att Mora kommun ska tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att inventera platser där 
olika konstverk skulle kunna försköna stadsbilden. Motionärerna föreslår att arbets-
gruppen ska representeras av konstnärer med lokal anknytning samt att det avsätts 
pengar för publik yttre konst och att detta ska belasta kommunens utvecklingsmedel. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. Kultur- och 
fritidsnämnden redogör för att förvaltningen under 2021 arbetat med att ta fram en 
konspolicy enligt nämndens beslutade nämndplan. Med konstpolicyn förs en dialog om 
den så kallade enprocentregeln, vilket innebär att en förutbestämd procentsats avsätts i 
förmån för konstnärlig gestaltning i samband med byggprojekt i offentlig miljö. 
 
Kommunfullmäktige föreslås se motionen som besvarad då kultur- och fritidsnämnden 
redan inlett ett arbete med det som föreslagits i motionen.    

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2021-09-06 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-02-18 § 3 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  

Yrkande 
Bigitta Sohlberg (S) och David Örnberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Berit Olars (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande att motionen ska bifallas, varvid 
det först nämnda förklaras bifallet.  

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022 
Sammanträdesdatum: 2022-04-11 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-145 

19(35) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 26 MK KS 2021/00349-5 

 

Besvarande av motion om naturskola 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Simon Granath (SD) har lämnat en motion till fullmäktige med förslaget att Mora 
kommun ska verka för att starta en naturskola i form av en stöd- och utvecklingsresurs. 
Motionären redogör för att en naturskola kan fungera på flera olika sätt, och förutom 
att ta hand om elevgrupper så kan en naturskola bidra till fortbildning av personal och 
fungera som en kunskapsbank. Syftet med förslaget är att utomhuspedagogiken till för- 
och grundskolorna i Mora kommun ska främjas.  
 
För- och grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. Nämnden 
beskriver att kommunens för- och grundskolor redan arbetar med utomhuspedagogik 
och att det är ett område som under pandemin utvecklats ytterligare. Nämnden anser 
att det redan bedrivs en bra verksamhet och att andra projekt är mer prioriterade än en 
naturskola.  
 
Fullmäktige föreslås anse motionen som besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2021-07-18 
Protokollsutdrag för- och grundskolenämnden, 2021-11-17 § 44 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 

Yrkande 
Simon Granath (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande att motionen ska bifallas, varvid 
det först nämnda förklaras bifallet.  

Sändlista 
- 
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§ 27 MK KS 2021/00519-2 

 

Strategi för digitalisering 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till strategi för digitalisering  
2. Ekonomiska konsekvenser får beaktas i samband med kommunplanarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden har tagit fram ett förslag på strategi för digitalisering som innehåller 
övergripande strategiska inriktningar och områden för digitaliseringen. Anledningen 
till att strategin tagits fram är för att det inte har funnits någon samlad och 
övergripande strategi för digitalisering i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner tidigare.  
 
Strategin för digitalisering föreslås gälla för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och 
kommunernas helägda kommunala bolag. All verksamhet omfattas av strategin, vilket 
medför att det inte finns utrymme för beslut som avviker från denna strategi.  
 
Mora kommuns samtliga nämnder har beretts tillfälle att yttra sig på IT-nämndens 
förslag. Den gemensamma gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, för- och 
grundskolenämnden samt socialnämnden har inkommit med ett yttrande över 
förslaget.  
 
Samtliga nämnder som svarat ställer sig positiva till förslaget men har lämnat följande 
synpunkter. Det behövs en central kompetens rörande informationssäkerhet och 
digitalisering. Digitalisering i sig är inte målet utan digitalisering ska vara ett verktyg 
för att uppnå verksamhetens mål. Det finns redan idag ett behov av stöd och utbildning 
inom digitalisering och informationssäkerhet och nämnderna efterlyser en 
ansvarsfördelning samt att förvaltningarna behöver ges medel för att digitalisera. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslaget till strategi för digitalisering och att det 
tas höjd för remissinstansernas yttranden avseende ekonomiska konsekvenser som får 
hanteras inom ramen för kommunplanearbetet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden IS/IT, 2021-12-03 
Reviderad strategi för digitalisering 
Protokollsutdrag för- och grundskolenämnden, 2022-01-26 
Yttrande gymnasieförvaltningen, daterad 2022-01-14  
Yttrande socialnämnden, daterad 2022-01-14 
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till strategi för digitalisering  
2. Ekonomiska konsekvenser får beaktas i samband med kommunplanarbetet. 

Sändlista 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 28 MK KS 2021/00520-2 

 

Riktlinjer för digitalisering 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till riktlinjer för digitalisering  
2. Ekonomiska konsekvenser får beaktas i samband med kommunplanarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden har tagit fram ett förslag på riktlinjer för digitalisering som innehåller 
övergripande strategiska inriktningar och områden för digitaliseringen. Anledningen 
till att riktlinjen tagits fram är för att det inte har funnits någon samlad och 
övergripande riktlinje för digitalisering i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner tidigare.  
 
Riktlinjen för digitalisering föreslås gälla för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och 
kommunernas helägda kommunala bolag. All verksamhet omfattas av riktlinjerna, 
vilket medför att det inte finns utrymme för beslut som avviker från denna riktlinje.  
 
Mora kommuns samtliga nämnder har beretts tillfälle att yttra sig på IT-nämndens 
förslag. Den gemensamma gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, för- och 
grundskolenämnden samt socialnämnden har inkommit med ett yttrande över 
förslaget.  
 
Samtliga nämnder som svarat ställer sig positiva till förslaget men har lämnat följande 
synpunkter. Det behövs en central kompetens rörande informationssäkerhet och 
digitalisering. Digitalisering i sig är inte målet utan digitalisering ska vara ett verktyg 
för att uppnå verksamhetens mål. Det finns redan idag ett behov av stöd och utbildning 
inom digitalisering och informationssäkerhet och nämnderna efterlyser en 
ansvarsfördelning samt att förvaltningarna behöver ges medel för att digitalisera. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslaget till riktlinje för digitalisering och att 
det tas höjd för remissinstansernas yttranden avseende ekonomiska konsekvenser som 
får hanteras inom ramen för kommunplanearbetet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden IS/IT, 2021-12-03 § 27 
Reviderad riktlinje för digitalisering, inkommen 2022-01-11 
Protokollsutdrag för- och grundskolenämnden, 2022-01-26 § 2 
Yttrande gymnasieförvaltningen, daterad 2022-01-14  
Yttrande socialnämnden, daterad 2022-01-14 
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till riktlinjer för digitalisering  
2. Ekonomiska konsekvenser får beaktas i samband med kommunplanarbetet. 

Sändlista 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 29 MK KS 2022/00094-2 

 

Revidering av stadga för Mora kommuns uppvaktning för 
utförd idrottsprestation 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till stadga för Mora kommuns uppvaktning av 
utförd idrottsprestation. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med kommunens nationaldagsfirande uppmärksammas bland annat 
idrottsutövare som utfört en idrottsprestation på SM- EM-, VM- eller OS-tävling med 
en första-, andra- eller tredjeplacering som resultat. 
 
Administreringen av priset har skett av kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet 
vilket föreslås flyttas till kultur- och fritidsförvaltningen.   
 
Det som föreslås ändras i stadgan har i förslaget kursiverats och det som föreslås tas 
bort strukits över.  

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av Mora kommuns uppvaktning av utförd idrottsprestation, 
daterad 2022-03-04 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till stadga för Mora kommuns uppvaktning av 
utförd idrottsprestation. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 30 MK KS 2022/00011-2 

 

Utökning av verksamhetsområde för spillvatten, Vika 364:2 
m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde för spillvatten i norra 
Vika i enlighet med Moravatten AB:s förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Moravatten AB har inkommit med ett förslag om utökat verksamhetsområde för en 
spillvattenanläggning där 13 fastigheter i norra Vika berörs. Bakgrunden till förslaget är 
att dessa fastigheter inte togs med i verksamhetsområdet när det kommunala 
spillvattennätet byggdes ut 2015.  
 
Genom att uppta fastigheterna i verksamhetsområdet så kan bland annat brukarnas 
nyttjande regleras för hur anläggningen får nyttjas. Med förslaget säkras även 
fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot VA-huvudmannen då lagen om 
vattentjänster träder in. Förslaget bidrar även med en säkerhet genom att intäkterna 
kan säkerställas, eftersom det annars finns en teoretisk risk att fastighetsägaren kan 
bestrida avgifterna om fastigheten inte är intagen i ett verksamhetsområde, då 
avgifterna kan vara svåra att styrka av huvudmannen. 
 
Ett beslut om att ta in området inom verksamhetsområde för spillvatten norra Vika 
kostar inget för Mora kommun, men bidrar till ett ökat stöd att driva in intäkterna som 
Moravatten AB har rätt till eftersom lagen om allmänna vattentjänster träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Moravatten 2021-03-12 § 12 
Moravatten AB tjänsteutlåtande daterad 2021-02-08 
Kartbilaga – förslag till utökning av verksamhetsområde spillvatten norra Vika 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde för spillvatten i norra 
Vika i enlighet med Moravatten AB:s förslag.  

Sändlista 
Moravatten AB 
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§ 31 MK KS 2022/00060-2 

 

Godkännande av renovering av kvarteret Valhall 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Morastrand AB renoverar kvarteret Valhall inom 
ramen för den beräknade kostnaden om 70 miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Morastrands styrelse har godkänt en renovering av kvarteret Valhall, som består av 
byggnaderna på Hantverkargatan 13 A-C, Vasagatan 39 C-D, Vasagatan 41 A-B, 
Vasagatan 41 C-D, samt Millåkersgatan 14 som redan renoverats. Byggnaderna på 
kvarteret Valhall uppfördes mellan åren 1950 – 1956 och är idag så gamla att de 
tekniska systemen har nått eller är nära att nå sin tekniska livslängd.  
 

Morastrand har inspekterat och genomfört en förstudie med slutsatsen att det finns ett 
omgående renoveringsbehov på samtliga byggnader inom kvarteret Valhall. 
Investeringskalkylen för renoveringen av Vasagatan 39 C-D är beräknad till ca 14 
miljoner kronor, vilket innebär att kostnaden per lägenhet i snitt blir ca 1,2 miljoner 
kronor. Den totala renoveringskostnaden för samtliga hus inom kvarteret Valhall har 
beräknats till ca 70 miljoner kronor. 
 

Enligt Morastrand AB:s ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige har 
Morastrand ett utrymme att besluta om åtgärder till en kostnad om 10 miljoner kronor 
exklusive moms. Med anledningen av att den totala kostnaden för denna renovering 
överstiger beloppet fullmäktige beslutat om behövs fullmäktiges godkännande för 
åtgärden. Det belopp som beräknats för renoveringen ryms inom Morastrand AB:s 
borgensram. 
 

Den preliminära tidplanen är att renoveringen påbörjas med Vasagatan 39 C-D som är 
planerat att påbörjas under våren 2022 och färdigställs sommaren 2022. Därefter 
påbörjas en upphandling för renoveringen av Vasagatan 41 C-D under våren 2022 med 
en planerad byggstart till hösten 2022 och färdigställande våren 2023, Vasagatan 41 A-
B med byggstart våren 2023 och klart till hösten 2023 och slutligen Hantverkargatan 
13 med byggstart senhösten 2023 och beräknas vara färdigställt till sommaren 2024. 
 

Förslaget är att fullmäktige godkänner renoveringen av kvarteret Valhall inom ramen 
för den beräknade kostnaden om 70 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Morastrand AB:s tjänsteskrivelse renovering av kv. Valhall 2022-02-16 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner att Morastrand AB renoverar kvarteret Valhall inom 
ramen för den beräknade kostnaden om 70 miljoner kronor.  

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S) och Nicklas Lind (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  
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Sändlista 
Morastrand AB 
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§ 32 MK KS 2022/00066-2 

 

Arvodesreglemente 2023-2026 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer arvodesreglemente 2022-2026. 
2. Arvodesreglemente 2022-2026 ska utvärderas efter halva mandatperioden. 
3. Beslutet gäller från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen återfinns bestämmelser om ekonomisk ersättning mm till 
förtroendevalda. Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster, 
pensionsförmåner, semesterförmåner och andra ekonomiska förmåner som förlorats 
på grund av uppdraget. Fullmäktige kan också besluta att förtroendevalda ska få arvode 
för det arbete som är förenat med uppdraget samt få skälig ersättning för 
resekostnader, pension mm som föranleds av uppdraget. Om fullmäktige beslutar att 
arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Inför varje 
ny mandatperiod är det brukligt att se över det reglemente som styr arvoden och 
ersättningar för de förtroendevalda. 
 
Representanter för partier i fullmäktige har berett arvodesreglemente. 
 
Vid revidering av arvodesreglementet har jämförelser gjorts med övriga dalakommuner 
och särskilt samarbetskommunerna Orsa och Älvdalen.  
 
Beräkning av justerade arvoden ger en total kostnadsökning på cirka 16 %.  

Beslutsunderlag 
Förslag till arvodesreglemente 2023-2026, daterat 2022-03-10 
Ekonomisk jämförelse 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer arvodesreglemente 2022-2026. 
2. Arvodesreglemente 2022-2026 ska utvärderas efter halva mandatperioden. 
3. Beslutet gäller från och med 2023-01-01.  

Yrkande 
Pär Dalkvist (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås. 
  
David Örnberg (V) yrkar att ordförande i kommunstyrelsen ska ha 100 % av 
grundbeloppet i fast arvode, ordförande i socialnämnden ska ha 70 % av grundbeloppet 
i fast arvode, ordförande i miljö- och byggnadsnämndens ska ha 20 % av 
grundbeloppet i fast arvode och ordförande i Morastrand AB:s styrelse ska ha 20 % av 
grundbeloppet.  
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Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, på yrkande att kommunstyrelsens förslag till 
beslut ska avslås och på David Örnbergs ändringsyrkande, varvid det först nämnda 
förklaras bifallet.  

Reservation 
Bror Markus (SD), Krister Eriksson (SD), Pär Dalkvist (SD) och Simon Granath (SD)  
reserverar sig mot beslutet. David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för David Örnbergs yrkande.  

Sändlista 
Samtliga partier 
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§ 33 MK KS 2021/00234-5 

 

Val av ersättare i byggnadsnämnden 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Mattias Lindgren (C) till ersättare i 

byggnadsnämnden, för resterande del av mandatperioden. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-04-25.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2021-12-20 ledamot i byggnadsnämnden. Den valde 
innehade tidigare uppdraget som ersättare, uppdraget som ersättare lämnades vakant.  
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden, för resterande del av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Mattias Lindgren (C) till ersättare i 

byggnadsnämnden, för resterande del av mandatperioden. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-04-25.  

Sändlista 
Den valde 
Byggnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneservice 
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§ 34 MK KS 2021/00235-5 

 

Val av suppleant i Moravatten AB:s styrelse 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Mattias Lindgren (C) till suppleant i Moravatten 

AB:s styrelse, för resterande del av mandatperioden.   
2. Beslutet gäller från och med 2022-04-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2021-12-20 ledamot till Moravatten AB:s styrelse. Den 
valde innehade tidigare uppdraget som suppleant, uppdraget som suppleant lämnades 
vakant.  
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval för uppdraget som suppleant i 
Moravatten AB:s styrelse, för resterande del av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Mattias Lindgren (C) till suppleant i Moravatten 

AB:s styrelse, för resterande del av mandatperioden.   
2. Beslutet gäller från och med 2022-04-25. 

Sändlista 
Den valde 
Moravatten AB 
Förtroendemannaregistret 
Löneservice 
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§ 35 MK KS 2022/00020-3 

 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktiges lämnar uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning vakant.  

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

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (MP) till ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning, för resterande del av mandatperioden. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-02-16 

Sändlista 
- 
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§ 36  

 

Delgivningar 

1. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av 
medborgarförslag om renovering av Noret/Färnäs 
löpslingor 

MK KS 2021/00326-4 

2. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av 
medborgarförslag om vinterspår i Hemus 

MK KS 2021/00362-4 

3. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av 
medborgarförslag om att förstärka barnperspektivet i 
hur spåren görs i Hemus 

MK KS 2021/00505-4 

4. Information om ej verkställt beslut, bron mellan Selja 
och Östnor 

MK KS 2022/00026-1 

5. Inspektionsprotokoll över kommunens 
överförmyndarverksamhet 

MK KS 2022/00043-1 

6. Socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 MK KS 2021/00238-3 

7. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
kommunfullmäktigens beslut om IB-programmet 

MK KS 2022/00038-4 

8. Namnlista mot byggnation av högstadieskola på 
Strandenområdet 

MK KS 2022/00064-1 

9. Kommunstyrelsen 2019-2022s sammanträde den 
2022-03-22 - Besvarande av medborgarförslag om äng 
och naturområde vid Saxvikens västra strand 

MK KS 2021/00129-4 

10. Protokollsutdrag från MK Kommunstyrelsen 2019-
2022s sammanträde den 2022-03-22 - Besvarande av 
medborgarförslag om äng och köksträdgård nedanför 
Mora folkhögskola 

MK KS 2021/00131-4 

11. Protokollsutdrag från MK Kommunstyrelsen 2019-
2022s sammanträde den 2022-03-22 - Besvarande av 
medborgarförslag om arena på Strandenområdet 

MK KS 2021/00270-5 

12. Protokollsutdrag från MK Kommunstyrelsen 2019-
2022s sammanträde den 2022-03-22 - Besvarande av 
medborgarförslag om räkneverk över cyklister på 
Noretbron 

MK KS 2021/00429-4 

13. Protokollsutdrag från MK Kommunstyrelsen 2019-
2022s sammanträde den 2022-03-22 - Besvarande av 
medborgarförslag om information om kommunens 
interna klimatarbete i Masen 

MK KS 2021/00490-4 
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§ 37  

 

Kommunfullmäktiges ordförande har ordet 

Mora kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD) tackade samtliga 
folkvalda för en saklig och respektfull debatt, i demokratins tjänst, i kvällens 
omfattande beslutsärende om Strandenområdet, ett av fullmäktiges större 
ställningstagande på decennier. 
 
Han påminde även om att sedan förra sammanträdet i kommunfullmäktige den 7 
februari befinner sig vår världsdel Europa i ett synnerligen allvarligt läge, med krig 
efter den ryska invasionen av dess grannland Ukraina den 24 februari, och att därmed 
den säkerhetspolitiska lösningen för Europa sedan andra världskrigets slut 1945 och 
Berlinmurens fall 1989 satts ur spel.  
 
Nu står kampen återigen mellan demokrati och diktatur i Europa.  
 
Liksom Sverige har Ukrainas utsatta folk en blågul flagga, med våra gemensamma 
färger blå och gul som också är symboler för frihet/självbestämmande och demokrati, 
något vi alla nu blir särskilt påminda värdet av inför det stundande påskfirandet.  
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Bilaga 1, Joakim Linder (MOP) yrkande 

Ärende: Uppdragsavtal Morastrand AB avseende utveckling av 
Strandenområdet 
 
 

1. Beredningens förslag till beslut punkt 1 bifalles. (Kommunstyrelsens beslut om 
val av aktör på Strandenområdet från den 22 februari 2022 § 20 upphävs.) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att det inte ska byggas någon skola och idrottshall på 
det så kallade Strandenområdet. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utveckla Strandenområdet 
till en stadspark med såväl evenemangsytor som planteringar och annan grönska. 
Rosa Huset ska behållas oförändrat till sitt yttre. Vasaloppets önskemål för 
områdets utveckling ska beaktas förutsatt att avtal om medfinansiering och 
hyresvillkor upprättas mellan parterna och sedan kan godkännas i 
kommunstyrelsen. Det ska finnas möjlighet att använda delar av Strandenområdet 
för här icke specificerat ändamål, vilket får utredas framledes. Viktigt är att ytan 
ska vara flexibel och medge till exempel utställningar och torgförsäljning samt 
kanske också innefatta en utomhusscen samt möjligheter till elbilsladdning. Här 
finns säkert ytterligare många goda förslag. Viktigt att här beakta områdets utsatta 
läge med avseende på närhet till europaväg/riksväg, tillgänglighet och parkeringar, 
buller, luftföroreningar och vibrationer. Utformning och framtida nyttjande av 
området ska bidra till och förstärka centralorten Moras känsliga kulturmiljöer, ge 
ett välkomnande intryck för resande in mot centrum samt vara en central plats för 
såväl avkoppling som rekreation samt olika evenemang och aktiviteter, året runt. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att låta utreda och presentera 
förslag på att bygga motsvarande skola och idrottshall på annan, bättre lämpad 
plats, förslagsvis Sandängarna nära befintlig skjutbana men även gamla AMU-
området i Öna. I uppdraget ingår även att undersöka om andra lämpliga och 
centrumnära platser för skolbyggnation finns. Utredningen ska vara översiktlig och 
verka som ett underlag för kommande inriktningsbeslut. Skolan ska byggas av 
Mora Kommun eller av kommunen helägt bolag. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att låta undersöka kostnader 
och konsekvenser för att behålla och utveckla den befintliga 
högstadieverksamheten vid Noretskolan och Morkarlbyhöjden. För Noretskolan 
bör utredningen innefatta renovering, ändrad planlösning samt ev. behov av 
tillbyggnader. Detsamma gäller för Morkarlbyhöjden, men här utreds också rivning 
av hela eller delar av befintliga skolbyggnader samt efterföljande nybyggnation. 
Utredningen ska vara översiktlig och verka som ett underlag för kommande 
inriktningsbeslut. 

6. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att låta bevaka hur detta beslut 
(beredningens hela förslag faller till förmån för Morapartiets förslag) påverkar 
kommunens bostadsförsörjningsprogram samt planering för framtida 
förskoleverksamhet. Vid behov initieras skyndsamt nödvändiga revideringar. 
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Bilaga 2, David Örnberg (V) yrkande 

Ärende: Uppdragsavtal Morastrand AB avseende utveckling av 
Strandenområdet 

 
 

1. Kommunstyrelsens beslut om val av aktör på Strandenområdet från den 22 
februari 2022 § 20 upphävs. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja ett 
detaljplanearbete för en 7–9 skola med idrottshall på Tingsnäs eller annan 
bättre plats än Strandenområdet, enligt bilaga för planområdet. 

3. Uppdrar till kommundirektören att ta fram ett förslag till uppdragsavtal med 
Morastrand AB som samarbetspartner, för att inom samma ekonomiska ramar 
och tidplan som gällt för de externa aktörerna, utveckla Strandenområdet med 
en inomhusscen / blackbox som även lämpar sig till att exempelvis Mora 
kommunfullmäktige kan hållas där. Att Rosa huset med sin kulturskola i 
huvudsak lämnas orört till sitt yttre men att en duschavdelning som fyller 
Vasaloppets behov kan byggas till, att bostäder eller att lokalen används för 
annan kommunal verksamhet byggs eller byggs om på fastigheten där 
Morkarlbyhöjden 7–9 ligger idag, samt medverka till att 300 bostäder byggs i 
blandad upplåtelseform i enlighet med Mora kommuns 
bostadsförsörjningsprogram. Fritidsverksamhet är upp till verksamheten att 
besluta om Stranden området eller i samband med nya skolbygget. 

4. Uppdrar till stämmoombudet på Morastrand AB:s bolagsstämma att godkänna 
bildandet av ett dotterbolag med uppdrag att bygga och förvalta 
verksamhetslokalerna samt bygga ett urbant evenemangsområde på Mora 
Stranden 51:2.  

5. Uppdrar till kommundirektören att under 2022 lämna förslag till fullmäktige 
på hantering och tidplan för att tillskapa förskoleplatser i de lokaler som 
tomställs på Noretskolan. 

6. Uppdrar till kommundirektören att ta fram och underteckna ett avtal med 
Vasaloppet för uthyrning av lokaler enligt Vasaloppets kravställan på 
Strandenområdet.  

7. Uppdrar till kommunstyrelsen att säkerställa den fortsatta processen med 
Morastrand AB samt tillse att process och tidplan fullföljs för driftsättande. 

8. Finansiering och ramförstärkning för verksamhetskostnaderna ska inarbetas i 
kommunplanearbetet. 
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Bilaga 3, omröstningsprotokoll 

Ärende: Uppdragsavtal Morastrand AB avseende utveckling av 
Strandenområdet 
 

Ordinarie ledamot Ersättare vid ledamots frånvaro JA NEJ Avstår 

Anna Hed (C)  X   

Rose-Mari Bogg (C)   X   

Peter Helander (C)  X   

Christina Bröms (C)   X   

Joakim Holback (C)  X   

Nicklas Lind (C)  X   

Lars Nises (C)  X   

Berit Olars (C)  X   

Billy Ferm (C)  X   

Johan Hed (C)  X   

Bert Persson (C)  X   

Åsa Lyhed (C)  X   

Ingvar Niilimaa (MOP)   X  

Joakim Linder (MOP)   X  

Åke Guth (MOP)   X  

Naima Trogen (MOP)   X  

Marie Lund (MOP)   X  

Johan Jansson (-) Anders Norell (MOP)  X  

Malin Höglund (M)  X   

Per Ericson (M)   X   

Sven-Anders Söderberg (M)  X   

Joakim Turesson (M)  X   

Birgitta Sacrédeus (KD)  X   

Lennart Sohlberg (S)   X   

Anna-Carin Rydstedt (S)  X   

Emma Ljudén (S)  X   

Gunnar Nilsson (S) Karolina Treson (S) X   

Karin Blomberg Lübeck (S)  X   

Per Göransson (S)  X   

Bigitta Sohlberg (S)  X   

Eva Johansson (S)  X   

Gösta Frost (S) Anna-Riekje Niburg (S) X   

Hasan Kizil (S)  X   

Bror Markus (SD)   X  

Krister Eriksson (SD)   X  

Pär Dalkvist (SD)   X  

Simon Granath (SD)   X  

David Örnberg (V)    X 

Christer Johansson (V)    X 

Fredrik Blom (MP)  - - - 

Lennart Sacrédeus (KD)  X   
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