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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: Andreasgården, 2022-09-19 kl. 18:30-20:00 

Beslutande: Lennart Sacrédeus (KD) 

Christina Bröms (C) 
Rose-Mari Bogg (C)  

Peter Helander (C) 

Joakim Holback (C) 

Nicklas Lind (C) 
Lars Nises (C) 

Berit Olars (C) 

Bert Persson (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)  
Joakim Turesson (M) 

Lennart Sohlberg (S)  

Anna-Carin Rydstedt (S) 

Emma Ljudén (S) 
Gunnar Nilsson (S) 

Karin Blomberg Lübeck (S) 

Per Göransson (S) 

Gösta Frost (S) 
Bror Markus (SD) 

Krister Eriksson (SD) 

Pär Dalkvist (SD) 

Ingemar Björn (SD) 
David Örnberg (V) 

Christer Johansson (V) 

Lars Ambrosiusson (C), tjänstgörande ersättare 

Johanna Hed (C), tjänstgörande ersättare 
Anders Ossmyr (MOP), tjänstgörande ersättare 

Halim Meral (M), tjänstgörande ersättare 

Göran Aronson (KD), tjänstgörande ersättare 

Nice Mattsson (S), tjänstgörande ersättare 

Anna-Riekje Niburg (S), tjänstgörande ersättare 

Carolina Treson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare: Peter Karlsson, kommundirektör 
 

Utses att justera: Joakim Linder och Pär Dalkvist 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten 2022-09-27 kl. 10:00 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Underskrifter: 

______________________________________ 
Peter Karlsson, sekreterare 

Paragraf § 83 - 107 

 

______________________________________ 
Lennart Sacrédeus, ordförande 

 

 

______________________________________ 
Joakim Linder, justerare 

______________________________________ 
Pär Dalkvist, justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-09-19 

Överklagningstid: 2022-09-27 - 2022-10-18 

Anslaget sätts 
upp: 

2022-09-27 Anslaget tas ner: 2022-10-19 

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten 

 

____________________________ 
Underskrift 

 

____________________________ 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Allmänhetens frågestund 4 

Mottagande 5 

Reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark, parkeringsdispenser på 
kommunala parkeringar samt felparkeringsavgifter 

8 

Riktlinje för utställningar och Mora kommuns konstsamling 10 

Särskilda boenden på Saxnäsområdet, kostnadskalkyl och hyresnivå 12 

Ungdomshall Mora IK 14 

Avtal om drift och skötsel av Mora skidstadion, Hemus och Vasaloppsarenan 
Sälen-Mora 2022/2023 

16 

Medfinansiering- och samverkansavtal med Trafikverket avseende gång- och 
cykelport Sandholmsvägen 

18 

Redovisning av partistöd 2021 19 

Sammanträdesplan 2023 20 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Marget och Stig 
Richardssons stiftelse 

21 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Mora kommuns 
förvaltade fonder 

22 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen AB 
Ryssa elverks stipendiefond för Mora gymnasium 

23 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen M/S 
Gustaf Wasa AB 

24 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Ragnar 
och Anna Olssons minnesfond 

25 

Godkännande 26 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen 
Siljansfors Skogsmuseum för år 2021 

27 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen 
Vasaloppsleden 

28 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea och Karl 
Lärkas stiftelse 

29 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (C) 30 

Val av ersättare i gymnasienämnden (M) 31 

Val av ersättare i socialnämnden (M) 32 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (MP) 33 

Delgivningar 34 

Kommunfullmäktiges ordförande har ordet samt information om 
kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 

35 
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§ 83  

 

Allmänhetens frågestund 

   

Inga frågor är inlämnade. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 84  

 

Mottagande 

1. Medborgarförslag om att slå ängen vid Saxviken med 
häst 

MK KS 2022/00358-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

2. Medborgarförslag om farthinder på Moragatan MK KS 2022/00305-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till teknik- och servicenämnden.  

3. Medborgarförslag om muddring av kanalen från älven 
förbi Täppan, Öna bystuga, Önahed 

MK KS 2022/00339-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till teknik- och servicenämnden.  

4. Medborgarförslag om att ändra in- och utfart till 
Bygatan från Vasagatan under Genomfart Mora 

MK KS 2022/00343-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

5. Medborgarförslag om att involvera kommuninvånare i 
att öka den biologiska mångfalden 

MK KS 2022/00292-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

6. Medborgarförslag om asfalterad cykelbana till 
Bergkarlås 

MK KS 2022/00314-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

7. Medborgarförslag om cykelväg mellan Risa/Bergkarlås 
och Noret 

MK KS 2022/00315-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 
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8. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Risa/Bergkarlås och Noret 

MK KS 2022/00316-1 

  Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

9. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Risa/Bergkarlås och Noret 

MK KS 2022/00317-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

10. Medborgarförslag om cykelväg med belysning mellan 
Bergkarlås och Rödmyren 

MK KS 2022/00318-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

11. Medborgarförslag om cykelväg mellan Bergkarlås och 
Hindriksheden 

MK KS 2022/00319-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

12. Medborgarförslag om cykelväg mellan Bergkarlås och 
Hindriksheden 

MK KS 2022/00321-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

13. Medborgarförslag om cykelväg mellan Risa/Bergkarlås 
och Noret 

MK KS 2022/00322-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

14. Medborgarförslag om cykelväg med belysning mellan 
Bergkarlås och Noret 

MK KS 2022/00323-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

15. Medborgarförslag om cykelväg mellan Bergkarlås och 
Noret 

MK KS 2022/00324-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 
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16. Medborgarförslag om cykelväg med belysning mellan 
Bergkarlås och Noret 

MK KS 2022/00325-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

17. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
Risa/Bergkarlås och Noret 

MK KS 2022/00342-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

18. Medborgarförslag om cykelväg mellan Noret och 
Bergkarlås 

MK KS 2022/00359-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

19. Medborgarförslag om traktorförbud på sträckan mellan 
Noretbron och rondellen i Noret 

MK KS 2022/00293-1 

 Kommunfullmäktige hänvisar medborgarförslaget till Trafikverket då 

kommunen inte kan besluta om permanent trafikföreskrift på deras väg. 

20. Medborgarförslag om babysim på Mora simhall MK KS 2022/00420-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 85 MK KS 2022/00150-4 

 

Reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark, 
parkeringsdispenser på kommunala parkeringar samt 
felparkeringsavgifter 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för upplåtelse av allmän platsmark, 
parkeringsdispenser på kommunala parkeringar samt felparkeringsavgifter att gälla 
från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 antogs en ny taxa för kommunens torgplatser och i samband med beslutet 
fick den före detta tekniska nämnden i uppdrag att se över gällande taxa för upplåtelse 
av ”allmän plats” samt taxa för kommunens torgplatser.  
 
Enligt Ordningslag (1993:1617) 1 kap. Inledande bestämmelser är följande områden 
angivna som offentlig plats: 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, 

om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik. 
 

Tillstånd för upplåtelse av allmän plats söks hos polismyndigheten som inhämtar ett 
yttrande från kommunen. För en upplåtelse av allmän platsmark har kommunen rätt 
att ta ut en taxa som får vara differentierad beroende på vilken verksamhet eller 
aktivitet som ska äga rum på platsen.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och en inventering av 
hur dessa taxor ser ut i grannkommuner samt referenskommuner. Teknik- och service-
nämnden har därefter beslutat att anta ett förslag där antalet taxor minimeras för att 
förenkla hanteringen och skapa tydlighet för sökanden. Taxa för parkeringsdispenser 
och torgplatser föreslås vara oförändrade. Politiska organisationer, icke kommersiella 
arrangemang eller arrangemang med ringa försäljning behöver inte erlägga en taxa. 
 
Teknik- och servicenämnden föreslår även med anledning av pandemiårens påverkan 
på bland annat näringslivet, att taxorna för uteserveringar och gatupratare på samtliga 
zoner (1, 2 och 3) utgår under 2023. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och servicenämndens beslut 2022-06-02 § 37 
Förslag till reviderad taxa inklusive rådande prisbild, daterad 2022-06-01 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
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Kommunfullmäktige fastställer taxa för upplåtelse av allmän platsmark, 
parkeringsdispenser på kommunala parkeringar samt felparkeringsavgifter att gälla 
från och med 1 januari 2023.  

Yrkande 
Lars Nises (C), Per Ericson (M), Nice Mattsson (S) och Joakim Linder (MOP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 86 MK KS 2022/00295-2 

 

Riktlinje för utställningar och Mora kommuns konstsamling 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att inventera 

kommunens befintliga konstsamling.  
2. Kommunfullmäktige fastställer därefter riktlinje för utställningsverksamhet 

och Mora kommuns konstsamling att gälla för mandatperioden 2022–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för utställningar 
och Mora kommuns konstsamling. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur arbetet 
med kommunens konstsamling och utställningsverksamhet ska planeras och fördelas 
när det avser anslag, ansvar och utförande.  
 
Mora kommun föreslås arbeta med att tillgängliggöra konsten så att den kommer 
medborgarna till del och berikar deras vardag, samtidigt som mötesplatser skapas 
vilket bidrar till den sociala hållbarheten. 
 
Riktlinjerna innehåller: 

- Mora kommuns konstsamling och placering av inköpt konst. 
- Skötsel och vård av inköpta verk, register och försäkringar. 
- Digitalisering av konstregistret till en konstdatabas. 
- Hantering av gåvor, donationer och depositioner. 
- Utställningar. 

 
Arbetet med konst i Mora kommun ska: 

- Skapa mötesplatser och bidra till den sociala hållbarheten i Mora kommun. 
- Stödja yrkesverksamma konstnärer. 
- Skapa en konstsamling med hög konstnärlig kvalitet, mångfald och kreativitet, 

där jämställdhet finns som en bärande tanke. 
- Särskilt uppmärksamma barn och unga, äldre och personer med 

funktionsvariationer om deras rätt till kultur.  
 

Riktlinjerna föreslås gälla tills vidare för omprövning inför varje ny mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden, 2022-06-17 § 31 
Förslag till riktlinje för utställningsverksamhet och Mora kommuns konstsamling 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att inventera 
kommunens befintliga konstsamling.  

2. Kommunfullmäktige fastställer därefter riktlinje för utställningsverksamhet 
och Mora kommuns konstsamling att gälla för mandatperioden 2022–2026. 
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Yrkande 
Berit Olars (C) och Gunnar Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 87 MK KS 2022/00202-4 

 

Särskilda boenden på Saxnäsområdet, kostnadskalkyl och 
hyresnivå 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner hyreskalkyl med hyresnivå och ger Morastrand AB i 
uppdrag att, inom angivna ramar, inleda projekt för 30 boendeplatser för särskilt 
boende inom befintlig fastighet på Saxnäsområdet, enligt projektets fas 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tog 20 juni 2022 ett inriktningsbeslut för byggnation av 30 
boendeplatser för särskilt boende inom befintlig fastighet på Saxnäsområdet. 
Morastrand AB uppdrogs samtidigt att ta fram en kostnadskalkyl med förslag på 
hyresnivåer för beslut på fullmäktiges sammanträde 19 september 2022.  
 
Morastrand AB presenterar en kostnadskalkyl med hyresnivå samt en redogörelse för 
hur projektet bör genomföras. Morastrand AB har tillsammans med en extern konsult 
utrett frågan samt tittat på ett liknande projekt i en av Moras grannkommuner. I detta 
projekt upphandlades en entreprenör direkt som därefter samverkat med beställaren i 
projekteringsfasen och byggskedet.   
 
Beslutsprocessen föreslås delas upp i två beslutsfaser: 

Fas 1: Beslut i kommunfullmäktige (eftersom investeringen inte finns med i 
investeringsbudgeten) för att inleda projektet. I beslutsunderlaget ingår 
inriktningsbeslut, projektbeskrivning, kostnadskalkyler och tidsplan. Under fas 
1 förbereds inför beslut i kommunfullmäktige för att gå vidare och genomföra 
projektet eller för att avsluta projektet.  

Fas 2:  Beslut i kommunfullmäktige för igångsättning för att genomföra projektet 
utifrån en ekonomisk kalkyl. 

 
Morastrand AB föreslås inleda projektet genom upphandling enligt LOU med en 
entreprenadform av totalentreprenad med ABT-avtal. Samverkansformen föreslås ske 
genom arbetsformen partnering (samarbete genom dialog). Produktionskostnad 
uppskattas till ca 80 miljoner kronor varav cirka 13 miljoner kronor utgör en reserv. 
Den årliga hyresnivån med lagstadgade påslag och statslåneränta uppgår till cirka 5,8 
miljoner kronor per år eller cirka 485 000 kronor per månad, inkluderat städning, 
fastighetsskötsel, media, underhåll etcetera 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat om igångsättning av projektet 
kan projektering inledas kort efter beslutet där förfrågningsunderlag skickas ut i mitten 
av december 2022, tilldelning av byggentreprenör kan ske i mitten av februari 2023, 
projekteringsgruppen tar fram system- och bygghandlingar under perioden mars till 
september med förväntad byggstart under september 2023, byggtiden uppskattas till 
18 månader och byggnaden kan stå klar och möblerad i mars-april 2025. 

Beslutsunderlag 
Morastrand AB:s kostnadskalkyl med förslag på hyresnivåer 
Brev KS Saxnäs SÄBO 
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Jämförelsekalkyl, kost 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige godkänner hyreskalkyl med hyresnivå och ger Morastrand AB i 
uppdrag att, inom angivna ramar, inleda projekt för 30 boendeplatser för särskilt 
boende inom befintlig fastighet på Saxnäsområdet, enligt projektets fas 1. 

Yrkande 
Malin Höglund (M), Nicklas Lind (C), Göran Aronson (KD), Bert Persson (C), Ingvar 

Niilimaa (MOP) och Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Sändlista 
Morastrand AB 
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§ 88 MK KS 2021/00239-4 

 

Ungdomshall Mora IK 

Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och servicenämnden att inleda projektet för 
byggnation av en ungdomshall, enligt projektets fas 1. 

Deltar ej 
Pär Dalkvist (SD), Bror Markus (SD), Krister Eriksson (SD) och Ingemar Björn (SD) 

deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora IK har under en längre tid varit i behov av ytterligare isyta i kommunen för att 
kunna möta den positiva utvecklingen inom barn- och ungdomsverksamheten. Mora IK 
har tidigare presenterat ett förslag som beviljats tillfälligt bygglov. Förslaget bedömdes 
inte vara genomförbart med hänsyn till ekonomi och reglerna för föreningsbidrag.  
 
Kommundirektören har lämnat ett uppdrag till teknik- och serviceförvaltningen att 
utifrån det tillfälliga bygglovet och i samråd med Mora IK undersöka andra alternativ. 
Förvaltningens förslag är en tältkonstruktion likt den ishall som idag finns på Lugnet i 
Falun. Svenska Hockeyförbundet klassar denna konstruktion som en träningshall som 
rymmer upp till 150 personer och tillåter matcher upp till juniornivå. 
 
Förvaltningen presenterade ett första förslag med investeringsnivå för Mora IK, teknik- 
och servicenämnden och kultur- och fritidsförvaltningen. Mora IK såg förslaget positivt 
varpå arbetet fortsatte med att beräkna en hyresnivå som presenterades för Mora IK, 
teknik- och servicenämnden samt kultur- och fritidsförvaltningen. Under processen har 
förvaltningarna haft ett samarbete och efter dialog med Mora IK finns en 
överenskommelse att hallen skulle kunna planeras till att driftsättas hösten 2023.  
 
Bedömningen är att det nya förslaget behöver ett nytt tillfälligt bygglov då både 
placering och konstruktion skiljer sig från det bygglov som Mora IK sökt och beviljats. 
 
Med anledning av rådande världsbild med ökade priser på råvaror och tjänster så har 
den tidigare uppskattade investeringen på cirka 25 miljoner reviderats till cirka 31 
miljoner kronor, med ett förslag på avtalslängd på 15 år. Avtalslängden utgår tältets 
livslängd och hållbarhet. Övriga komponenter följer kommunens avskrivningstid, vilket 
varierar beroende på komponent. Revideringen inkluderar Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, rekommendation på indexreglering motsvarande 12 %, och eventuellt 
ytterligare ca 10–12 % under hösten 2022, för bland annat byggtjänster och 
byggmaterial. Den ekonomiska uppskattningen för hallkonstruktionen baseras på 
leverantörens kostnader för tältlösningen. Investeringen ska finansieras genom Mora 
IK:s hyreskostnader. 
 
Ett hyresavtal är under arbete mellan Mora IK och Mora kommun där avtalet utgår 
ifrån att årshyran delas upp på tre poster: 

- Ränta och avskrivning, denna del av hyresbeloppet utgår från fastställd ränta 
på 2% årligen och komponentavskrivningar.  
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- Drift och skötsel, där energikostnaden är den största kostnadsposten och dess 
koppling till kyla av is. Kostnader för drift och skötsel indexregleras på årsbasis. 

- Personalkostnad, denna kostnadspost motsvarar 2,3 årsarbetare men denna 
kostnad ingår inte i hyran utan redovisas separat.  

 

På sikt så finns även en möjlighet för LIU (lokal idrottsundervisning eller gymnasiets 
lokala hockeygymnasium) att flytta sin verksamhet från Orsa till den nya ishallen. Dock 
kräver den förflyttningen av verksamhet ett beslut i gymnasienämnden. Ett separat 
samverkansavtal mellan gymnasienämnden och Mora IK kan då arbetas fram. 
 
Ishallen bedöms inte kunna stå klar för användning under 2022 med anledning av den 
tid som krävs för projektering, upphandlingsprocess, leveranstider och bygg- och 
etableringstid. Bedömningen är att byggprojektering och upphandling kan påbörjas 
under hösten 2022. Investeringsramen för 2023 beräknas till ca 31 miljoner kronor och 
föreslås hanteras som ett separat ärende vid sidan av kommunplansarbetet för 2023. 
 
Ett förslag för detta projekt är att etableringen uppdelas i två beslutsfaser. Dessa två 
faser ska kräva separat beslut av kommunfullmäktige och besluten, enligt 
ordningsföljden, ska inte fattas under ett och samma sammanträde. 
 
Fas 1: Projektering och upphandling där de faktiska kostnaderna för hela projektet 

redovisas. Under fas 1 ska det finnas möjlighet att avbryta projektet om det 
visar sig att projekteringen inte bär sig ekonomiskt, utifrån beslutad 
investeringsram. I slutskedet av första fasen fattas ett nytt beslut om man 
bedömer att projektet ska gå in i etableringsskede, vilket innebär att det 
beslutas om fas 2. Inför beslut av andra fasen ska även ett hyresavtal och ett 
klargörande av finansiering mellan Mora kommun och Mora IK presenteras. 

Fas 2: Genomförandet av projektet. Tilldelning och beställning av hallens 
upphandling, beställning av mark- och byggentreprenad, fastställandet av 
tidplan osv. Under den här fasen ska ett hyresavtal och ett klargörande av 
finansiering mellan Mora kommun och Mora IK vara fastställda. 

 
Taxa för bokning av idrottsanläggning för förening med barn- och ungdomsverksamhet 
finansierar inte de faktiska driftkostnaderna för den nya ungdomshallen.  

Beslutsunderlag 
Uppskattad kalkyl ungdomshall Mora IK 2022 inklusive indexreglering vår-höst enligt 
SKR 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och servicenämnden att inleda projektet för 
byggnation av en ungdomshall, enligt projektets fas 1. 

Yrkande 
Lars Nises (C), Joakim Linder (MOP), Malin Höglund (M), Göran Aronson (KD), 
Lennart Sohlberg (S) och Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Sändlista 
Teknik- och servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 89 MK KS 2022/00276-3 

 

Avtal om drift och skötsel av Mora skidstadion, Hemus och 
Vasaloppsarenan Sälen-Mora 2022/2023 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om drift och skötsel av Mora 

skidstadion, Hemus och Vasaloppsarenan för säsongen 2022/2023. 
2. Kommundirektören uppdras att underteckna avtalet med Vasaloppsföreningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun och Vasaloppsföreningen har i ett lokalt samarbetsavtal utökat 
samarbetet för att möta nya förutsättningar, och samtidigt utveckla Hemus skidstadion 
och möjligheterna till att åka skidor i vasaloppsarenan. Inför säsongen 2021–2022 
träffade parterna ett nytt avtal avseende drift och skötsel av Mora skidstadion, Hemus 
och Vasaloppsarenan som under våren 2022 sagts upp för omförhandling.  
 
Syftet med det lokala samarbetet är att kunna erbjuda fler mil längskidspår som håller 
internationell klass och nivå godkänd av FIS. Samarbetet innebär att parterna delar på 
driftansvaret av arenan vilket ska bidra till skidspår med hög kvalité redan i november. 
Försäljningen av spårkorten ska hanteras av Vasaloppet vilket förenklar för besökaren 
samt att kommunen ersätts för den faktiska budgeterade spårkortsintäkten.  
 
Efter säsongen 2021/22 har en utvärdering av samarbetet genomförts som visar på att  
det för besökarna varit lättare till både försäljnings- och kommunikationskanaler och 
att den totala upplevelsen med tidig snö och längre skidspår blivit bättre. Samarbetet 
bedöms som kostnadseffektivt där kommunen garanterats budgeterad intäkt för 
spårkortsförsäljning samt att det för kommunen resulterat i ett minskat antal inkomna 
ärenden kopplat till skidspår och spårkortförsäljning. 
 
Till utvärderingen har en ekonomisk sammanställning för säsongen 2021/22 gjorts, 
vilken inkluderar kostnader för driften av Hemus skidstadion. Driftskostnaderna är en 
post som inte påverkas av samverkansavtalet, men ingår som en totalkostnad för skid-
stadion. Sammanställningen visar även att det för kommunen är positivt med garantin 
på budgeterad intäkt för spårkortsförsäljningen samt att kostnaden för ”Tidig snö”, i 
det fall det ska genomföras, sänks/delas med Vasaloppet. 
 
För att fortsatt kunna utveckla Vasaloppsarenan och öka antalet besökare, behövs ett 
fortsatt samarbete ske mellan parterna. I samarbetet behöver driftansvaret delas där 
det för Mora kommun bland annat innebär att en spårmaskin behöver införskaffas. 
Samarbetet bidrar till att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar drift av 
anläggningen samt bidra med erfarenheter i det projekt som pågår gällande den 
framtida utvecklingen av Hemus skidstadion. För Mora kommun innebär samarbetet 
en tillgång till en internationell klassad skidanläggning som i förlängningen innebär 
fler besökare, som i sin tur exempelvis gynnar näringslivet i form av fler hotell- och 
restauranggäster, fler kunder till handeln men även en attraktion till kommunen i stort. 
 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna samverkansavtalet med Vasaloppsföreningen 
inför säsongen 2022/2023 och uppdra till kommundirektören att underteckna avtalet.  
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Beslutsunderlag 
Förslag till samverkansavtal mellan Mora kommun och Vasaloppsföreningen inför 
säsongen 2022-2023 
Sammanställning av kommunens kostnader och intäkter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om drift och skötsel av Mora 
skidstadion, Hemus och Vasaloppsarenan för säsongen 2022/2023. 

2. Kommundirektören uppdras att underteckna avtalet med Vasaloppsföreningen.  

Yrkande 
Lars Nises (C), Malin Höglund (M), Joakim Linder (MOP) och Göran Aronson (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
David Örnberg (V) yrkar att teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att se över hur 
de kan minska kostnaderna för avtalet.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut som förklaras bifallet. Ordförande ställer därefter 
proposition på David Örnbergs tilläggsyrkande som förklaras avslaget.  

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

Sändlista 
Teknik- och servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 90 MK KS 2022/00331-1 

 

Medfinansiering- och samverkansavtal med Trafikverket 
avseende gång- och cykelport Sandholmsvägen 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till medfinansierings- och samverkansavtal 

med Trafikverket gällande projektering och byggnation av en enklare gång- och 
cykelport vid slopning av plankorsning Sandholmsvägen.  

2. Fördelning i budget avseende Mora kommuns del av finansieringen hanteras i 
samband med kommunplanearbetet för 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag till medfinansiering- och samverkansavtal 
gällande projektering och byggnation av en enklare gång- och cykelport vid slopning av 
plankorsning Sandholmsvägen.  
 
Medfinansierings- och samverkansavtalets syfte är att reglera respektive parts åtagande 
och finansiella ansvar för åtgärder samt i förekommande fall ansvar för framtida 
väghållningsansvar och drift och underhåll för åtgärden. Det innebär att Trafikverket 
ska planera, projektera och utföra projektet i dialog med kommunen.  
 
För att medfinansierings- och samverkansavtalet fortsatt ska vara giltigt måste 
kommunfullmäktige godkänna medfinansierings- och samverkansavtalet. 
 
Finansieringsmodellen redovisas i medfinansierings- och samverkansavtalet. 
Finansieringen bedöms behöva budgeteras i investeringsbudgeten enligt kommunplan 
för 2024 som för Mora kommuns del bedöms bli 7-8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Förslag till medfinansiering- och samverkansavtal med Trafikverket avseende gång- och 
cykelport Sandholmsvägen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till medfinansierings- och samverkansavtal 
med Trafikverket gällande projektering och byggnation av en enklare gång- och 
cykelport vid slopning av plankorsning Sandholmsvägen.  

2. Fördelning i budget avseende Mora kommuns del av finansieringen hanteras i 
samband med kommunplanearbetet för 2024. 

Yrkande 
Lars Nises (C) och Gösta Frost (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sändlista 
Trafikverket 
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§ 91 MK KS 2021/00523-12 

 

Redovisning av partistöd 2021 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning från Socialdemokraterna, 

Morapartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna.  

2. Miljöpartiet erhåller 50 % av årets totala partistöd, de erhåller inte september 
månads utbetalning. 

Sammanfattning av ärendet 
Partier som erhåller partistöd ska enligt kommunallagen årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i 
den kommunala demokratin. Redovisningen ska vara granskad, av mottagaren utsedd 
granskare och granskarens rapport ska bifogas redovisningen.  
 
Partistödet betalas ut i två omgångar, i mars och i september månad. Mottagare av 
partistöd ska senast 30 juni 2022 lämna in redovisning och granskning till kommunen 
för att erhålla utbetalningen i september.  
 
Socialdemokraterna, Morapartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna och har lämnat in redovisning och 
granskningsrapport.  
 
Miljöpartiet har inte lämnat in redovisning eller granskningsrapport varför de inte 
erhåller september månads utbetalning.  

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas redovisning och granskning 
Morapartiets redovisning och granskning 
Sverigedemokraternas redovisning och granskning 
Vänsterpartiets redovisning och granskning 
Moderaternas redovisning och granskning 
Centerpartiets redovisning och granskning 
Kristdemokraterna redovisning och granskning 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning från Socialdemokraterna, 
Morapartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna.  

2. Miljöpartiet erhåller 50 % av årets totala partistöd, de erhåller inte september 
månads utbetalning. 

Sändlista 
Miljöpartiet 
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§ 92 MK KS 2022/00275-2 

 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till sammanträdesplan för år 2023 för 
kommunfullmäktiges sammanträden.  

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt därtill hörande 
beredningar för kommunstyrelsen har upprättats för år 2023.  
 
Tid för sammanträdena är, om inget annat anges i kallelsen: 

- kommunstyrelses beredning måndagar kl. 14:00 
- Kommunstyrelsens informationsmöten (beredning) tisdagar kl. 13:15 
- Kommunstyrelsens sammanträden tisdagar kl. 13:15 
- Kommunfullmäktiges sammanträden måndagar kl. 18:30. 

Beslutsunderlag 
Planeringsförutsättningar och sammanträdesplan 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till sammanträdesplan för år 2023 för 
kommunfullmäktiges sammanträden.  

Sändlista 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsens enhetschefer 
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§ 93 MK KS 2022/00213-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Marget och Stig Richardssons stiftelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons stiftelses årsredovisning 
för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Marget och Stig Richardssons stiftelse har upprättats och 
överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja 
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsrapport 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons stiftelses årsredovisning 
för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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§ 94 MK KS 2022/00212-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Mora kommuns förvaltade fonder 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders årsredovisning för 
år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Mora kommuns förvaltade fonder har upprättats och överlämnats 
för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsrapport 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders årsredovisning för 
år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att kommundirektören ska uppdras att lägga ut information 

om kommunens förvaltade fonder på kommunens hemsida.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag till beslut som förklaras bifallet. Ordförande ställer därefter 

proposition på David Örnbergs tilläggsyrkande som förklaras avslaget.  

Sändlista 
- 
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§ 95 MK KS 2022/00215-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora 
gymnasium 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora 
gymnasiums årsredovisning för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora gymnasium har 
upprättats och överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att 
bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsrapport 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora 
gymnasiums årsredovisning för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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§ 96 MK KS 2022/00211-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner M/S Gustaf Wasa AB:s årsredovisning för år 2021 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsrapport 

Årsredovisning, daterad 2022-05-20Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner M/S Gustaf Wasa AB:s årsredovisning för år 2021 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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§ 97 MK KS 2022/00214-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds 
årsredovisning för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond har upprättats och 
överlämnats för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja 
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsrapport 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds 
årsredovisning för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 98 MK KS 2022/00218-6 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 
2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Siljansfors Kulturfond har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Siljansfors Kulturfond har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 
2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 99 MK KS 2022/00218-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning 
för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum har upprättats och överlämnats 
för godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsrapport 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning 
för år 2021 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 100 MK KS 2022/00217-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Vasaloppsleden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2021 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Stiftelsen Vasaloppsleden har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2021 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 101 MK KS 2022/00216-1 

 

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Svea och Karl Lärkas stiftelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för 2021 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Deltar ej 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för 
styrelsen som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Svea och Karl Lärkas stiftelse har upprättats och överlämnats för 
godkännande av kommunfullmäktige samt för att bevilja styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för 2021 
samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2021. 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 102 MK KS 2022/00308-1 

 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (C) 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Åsa Eriksson (C). 
2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Arne Grahn (C).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-09-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Eriksson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
varför kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare för resterande del av 
mandatperioden.  

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Åsa Eriksson (C). 
2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs NN (C).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-09-28. 

Sändlista 
Den valde 
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneservice 
Förtroendemannaregistret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 103 MK KS 2022/00356-2 

 

Val av ersättare i gymnasienämnden (M) 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lukas Utter (M).  
2. Till ersättare i gymnasienämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Therese Larsson (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-09-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Lukas Utter (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasienämnden varför 
kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare för resterande del av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lukas Utter (M).  
2. Till ersättare i gymnasienämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Therese Larsson (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-09-28. 

Sändlista 
Den valde 
Gymnasienämnden 
Löneservice 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 104 MK KS 2022/00357-2 

 

Val av ersättare i socialnämnden (M) 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Agneta Ersson (M).  
2. Till ersättare i socialnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Jonna Harkén (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-09-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Ersson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden varför 
kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare för resterande del av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Agneta Ersson (M).  
2. Till ersättare i socialnämnden, för resterande del av mandatperioden, väljs 

Jonna Harkén (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-09-28. 

Sändlista 
Den valde 
Socialnämnden 
Löneservice 
Förtroendemannaregistret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 105 MK KS 2022/00020-10 

 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (MP) 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar uppdraget vakant.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget att företräda Miljöpartiet i kommunfullmäktiges valberedning är vakant.  

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 2022-09-28. 

Sändlista 
Miljöpartiets gruppledare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 106  

 

Delgivningar 

1. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av 
medborgarförslag om att belysa Gustav Vasastatyn 

MK KS 2021/00065-4 

2. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av 
medborgarförslag om energisnåla lampor på Utmelands 
hockeyplan 

MK KS 2022/00008-3 

3. Protokoll från årsstämma 2022, Inlandskommunerna 
ekonomisk förening 

MK KS 2022/00170-2 

4. Länsstyrelsens beslut om efterträdarval för 
Centerpartiet 

MK KS 2022/00307-3 

5. Projektplan för revidering av regler för föreningsbidrag MK KS 2022/00333-1 

6. Budget, mål och verksamhetsplan 2023 för Brandkåren 
Norra Dalarna 

MK KS 2022/00335-1 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 107  

 

Kommunfullmäktiges ordförande har ordet samt 
information om kommunfullmäktiges sammanträde 24 
oktober 

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD) informerar kort om 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 24 oktober då ny ordförande, 1:e 
och 2:e ordförande ska väljas, likaså kommunalråd och oppositionsråd samt 
kommande mandatperiods ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Sammanträdet 
kommer att ske högtidligt och avslutas med avtackning av avgående 
kommunfullmäktigeledamöter.   
 
Samma dag som dagens sammanträde genomförs har Englands drottning Elizabeth II 
vigts till den sista vilan. Tre ord är förknippade med henne och hennes gärningar, ord 
som också kan användas för att beskriva alla ledamöters och ersättares gärningar i 
Mora kommunfullmäktige under den mandatperiod 2019-2022 som nu 
avslutas: Plikten att ställa upp, hängivenhet i uppdraget samt att tjäna. Din plikt, 
hängivenhet och din tjänst är ovärderlig för vår bygd, för våra medborgare och för 
demokratin.   
 
Ordförande framför ett varmt tack till alla som ställt upp i det politiska arbetet och för 
den kommunala demokratin i Mora.   
 
Oppositionsråd Lennart Sohlberg (S) tackar ordförande Lennart Sacrédeus, 1:e vice 
ordförande Christina Bröms och 2:e vice ordförande Bigitta Sohlberg för deras 
engagemang, deras ledarskap och för att de på ett föredömligt sätt skapat en god 
stämning på sammanträdena.   
  
Ordförande avslutar mandatperioden 2019-2022 för Mora kommunfullmäktige-
sammanträde genom att tacka samtliga.    
 

 

 

 

 


