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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera: Billy Ferm och Nice Mattsson 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten, 2022-06-28 kl. 10:00 

Underskrifter: 

______________________________________ 
Katarina Edqvist, sekreterare 

Paragraf § 54 - 82 

 

______________________________________ 
Lennart Sacrédeus, ordförande 

 

 

______________________________________ 
Billy Ferm, justerare 

______________________________________ 
Nice Mattsson, justerare 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum: 2022-06-20 
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Anslaget sätts upp: 2022-06-28 Anslaget tas ner: 2022-07-20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 54  

 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor är inlämnade.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 55  

 

Mottagande 

1. Medborgarförslag om folkomröstning gällande 

byggnation av skola på Strandenområdet 

MK KS 2022/00174-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen.  

2. Medborgarförslag om att öka tillgängligheten ut i 

naturen vid handelsområdet Färnäs kvarn 

MK KS 2022/00258-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen. 

3. Medborgarförslag om ny brygga och trappa vid OKQ8 

intill Noretbron 

MK KS 2022/00269-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslag om gång- och cykelväg från 

återvinningsstationen vid Hagvägen till Ica Siljan 

MK KS 2022/00278-1 

 Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen. 
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§ 56  

 

Revisionen informerar 

Revisor Helene Ekstam (M) meddelar att revisionen inte har något att informera om.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 57  

 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerar: 
 
Färre flyktingar från Ukraina än förväntat 
Migrationsverket har ändrat sin prognos för hur många flyktingar från Ukraina som 
kommer till Sverige. Enligt fördelningsmodellen ska Mora nu ta emot 67 flyktingar. 
Mora kommun får en fast ersättning om 25 000 kronor per person samt en rörlig 
ersättning om 150-300 kronor per dag, beroende på ålder.  
 
Årets sommarlovsaktiviteter för barn och unga 
Mora kommun tillsammans med föreningar i Mora erbjuder sommarlovsaktiviteter där 
det finns allt ifrån fotbollsskola till seglarkurs.  
 
Biblioteket blir en del av Dalabiblioteken 
Dalarnas 15 kommuner går samman och bildar Dalabiblioteken, vilket innebär att en 
gemensam katalog och webbplats kommer att skapas för lån av böcker från hela Dalarna. 
Det nya systemet ska finnas på plats innan sommaren 2023. 
 
Sämre resultat i undersökning om det lokala företagsklimatet 
Mora kommun backar något i Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företags-
klimatet. Det finns behov av bättre information och bättre dialog med beslutsfattare. 
Företagen ser också brist på tillgång av relevant kompetens. Allmänhetens attityder till 
företagande har förbättrats likaså påverkan av brottslighet och otrygghet. Enkät-
undersökningens resultat är ett viktigt underlag till kommunens arbete med att ta fram 
en ny näringslivsstrategi.  
 
Genomfart Mora, sista etappen 
Första delsträckan i ombyggnation av Genomfart Mora beräknas bli klar under 
sommaren. I slutet av sommaren startar andra etappen, mellan Vasagatan/Älvgatan och 
Fridhemsgatan. Hela genomfarten beräknas bli klar under hösten 2024. 
 
Vattnet vid Tingsnäsbadet i Saxviken är godkänt 
Vattenkvaliteten på badplatsen i Saxviken har testats. Saxviken har fått högsta betyg för 
utmärkt vattenkvalitet varje år sedan 2018, så även vid denna mätning. 
 
Feriepraktik 
Mora kommun och 20 andra arbetsgivare tar emot nästan 300 feriepraktikanter under 
sommaren. Intresset har varit mycket stort och Mora kommun som arbetsgivare tar 
emot 135 av dessa.  
 
Start av byggnation av Tuvans förskola 
Tuvans förskola ska utökas från två till sex avdelningar. Hela byggprojektet kommer att 
vara klart under hösten 2023.  
 
Anna Hed avslutar med att önska alla en trevlig sommar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 58 MK KS 2020/00447-5 

 

Besvarande av motion om bokbussar 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Deltar ej 
David Örnberg (V) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Gunnar Nilsson (S) och Bigitta Sohlberg (S) föreslår i en motion att Mora kommun 
utreder möjligheten att anskaffa, eller på annat sätt tillse att en bokbuss kombinerad 
med servicecenter, blir ett viktigt och flexibelt komplement till bibliotek, 
biblioteksfilialer och kommunkontor.  
 
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att Mora Folkbibliotek och de tre filialerna i 
Våmhus, Venjan och på Sollerön utgör en mycket god resurs utifrån både 
befolkningsunderlag och geografisk spridning. Mora kommuns biblioteksfilialer fungerar 
även som skolbibliotek. 
  
Investeringskostnaderna för bokbuss uppgår till mellan 2-4 miljoner kronor och för 
driften beräknas kostnaden till mellan 1-3 miljoner kronor per år. De statliga bidragen 
som motionen hänvisar till är främst ett investeringsstöd och kan möjligtvis även beviljas 
för en uppstart. Därefter förväntas kommunen stå för kostnaderna. Kultur- och 
fritidsförvaltningens bedömning är att det skulle vara svårt för Mora kommun att 
beviljas fullt stöd för en sådan investering, då bidragsbeloppen sänks kraftigt de 
kommande åren och med tanke på att vi redan beviljats stöd för utveckling av Meröppet 
system i våra filialer i Venjan, Sollerön och Våmhus.  
 
Slutsatsen är att kultur- och fritidsnämnden inte anser att det skulle gynna 
biblioteksverksamheten att lägga ner eller minska filialernas verksamhet till förmån för 
investering av en bokbuss – mobilt servicecenter. Därmed är det inte befogat att tillsätta 
en utredning och motionen bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2020-10-02 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2021-05-21 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkande 
Berit Olars (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Bigitta Sohlberg (S) yrkar att motionen ska bifallas.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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: 2022-06-20 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-154 

10(46) 
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§ 59 MK KS 2021/00448-5 

 

Besvarande av medborgarförslag om servicetjänst 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att utreda möjligheten att 

införa en servicetjänst med syfte att förebygga fallolyckor i hemmen. 
2. Medborgarförslaget avslås i övrigt. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag som lämnats till fullmäktige föreslås Mora kommun införa en 
servicetjänst. Möjligheten för en kommun att inrätta en servicetjänst görs med hänvisning 
till befogenhetslagen där tjänster som städ, inköp, förebyggande säkerhetsbesök kan ingå. 
Förslagsställarna anger att det finns cirka 5600 personer som är över 65 år i Mora 
kommun.  
  
Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över medborgarförslaget. Nämnden har 
redogjort för att denna form av tjänst finns i andra kommuner som en samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet, och att tjänsten kan fungera som ett 
stöd i hemmet med sådant som kan vara riskfyllt. Socialnämnden har i sitt yttrande 
angett att det saknas förebyggande insatser för exempelvis fallolyckor inom kommunens 
verksamheter. Nämnden föreslår att arbete och utveckling bör få ett uppdrag att utreda 
möjligheten till att införa en servicetjänst i Mora kommun med syftet att förebygga 
fallolyckor i hemmen.  
 
Kommunfullmäktige har vid mottagandet av medborgarförslaget delegerat besvarandet 
till kommunstyrelsen. Socialnämndens yttrande har lämnats med ett delvis bifall genom 
att verksamheten arbete och utveckling föreslås ges ett uppdrag att utreda möjligheten 
till att införa en servicetjänst, med ett fokus på förebyggande insatser att minska 
fallolyckor i hemmen.  
 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomför årligen en mätning med namn öppna 
jämförelser. En del av denna mätning mäter tryggheten där Mora kommun identifierat 
att det behövs ett förebyggande arbete för att motverka fallolyckor i hemmen. Förslaget 
är att kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande.  
 
Då kommunstyrelsen inte kan uppdra till en annan nämnd att utreda möjligheten till ett 
införande av servicetjänst hänvisas beslutet åter till fullmäktige för ett avgörande.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2021-10-21 
Protokollsutdrag socialnämnden, 2022-03-30 § 19 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att utreda möjligheten att 
införa en servicetjänst med syfte att förebygga fallolyckor i hemmen. 

2. Medborgarförslaget avslås i övrigt. 
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Sändlista 
Förslagsställarna 
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§ 60 MK KS 2022/00146-1 

 

Mora kommuns verksamhetsuppföljning, VUP1 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Årets första verksamhetsprognos, VUP1, följer upp perioden januari till mars och har till 
syfte att ge en tidig indikation på ekonomiska avvikelser för att kunna besluta om 
åtgärder för att nå målen. I prognosen kommenteras och bedöms ekonomin som 
redovisas i helhet per nämnd/bolag.  

 
Periodens resultat visar ett resultat på 27,4 miljoner kronor. 
 
Prognosen för årets resultat är 42,7 miljoner kronor vilket är 15,0 miljoner kronor bättre 
än budgeterat resultat på 27,7 miljoner kronor. I förhållande till budget har prognosen 
för skatteintäkter och generella bidrag ökat med 23,4 miljoner kronor. Styrelse och 
nämnder prognostiserar en negativ avvikelse på 33,3 miljoner kronor. Störst avvikelse 
redovisas för följande nämnder: 

- För- och grundskolenämnd -6,6 miljoner kronor. 
- Socialnämnd -18,2 miljoner kronor. 
- Teknik- och servicenämnd -2,9 miljoner kronor. 
- Gymnasienämnd -5,8 miljoner kronor (Moras del). 

 
Berörda nämnder har under de senaste åren redovisat underskott och arbetar sedan 
tidigare med åtgärdsplaner för att nå ekonomi i balans.  
 
Kommunstyrelsen ser allvarligt på berörda nämnders redovisade underskott och dessa 
nämnder med prognostiserade underskott ska till varje kommunstyrelsemöte redovisa 
åtgärdsförslag för en budget i balans.  

Beslutsunderlag 
Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP1 2022. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som redovisar underskott i 

verksamhetsuppföljningen att till kommunstyrelsens sammanträden redovisa 
åtgärder för att få ekonomin i balans. 

2. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-
mars 2022. 

3. Kommundirektören uppdras att till nästa kommunstyrelsesammanträde 
presentera en rutin för hur nämnderna med underskott får en likvärdig 
hantering och redovisning gällande åtgärder för ekonomi i balans, detta för att 
stärka kommunstyrelsens möjligheter till uppsiktsplikt.  
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Yrkande 
Anna Hed (C), Malin Höglund (M), Rose-Mari Bogg (C), Johan Hed (C), Lars Nises (C), 

Bert Persson (C), Joakim Turesson (M) och Göran Aronson (KD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
- 
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§ 61 MK KS 2022/00197-2 

 

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2023 års taxor och avgifter för socialnämndens 
verksamhet att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet revideras årligen. Revideringen är till 
vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för 2023, vilket 
då sker under hösten 2022.  
 
Maxavgiften för avgifter inom högkostnadsskydd och förbehållsbeloppen fastställs efter 
att prisbasbeloppet fastställts. 
 
Övriga taxor och avgifter föreslås vara oförändrade med undantag för hjälpmedels-
avgiften. Hjälpmedelsavgiften föreslås ges samma avgift på 250 kronor per personligt 
förskrivet hjälpmedel, samt införande av gemensamt högkostnadsskydd för kommun och 
region med ett kostnadstak på 1 150 kronor per tolvmånadersperiod. 
 
Avgifter för matabonnemang kan behöva revideras då kostförsörjningen inom 
äldreomsorgen ställs om från och med 2023-01-01. Utifrån tillgängliga prognoser finns i 
nuläget inget skäl för revidering av avgiften för matabonnemangen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden, 2022-03-30 § 14 
Taxor och avgifter 2023, daterad 2022-03-22 
Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna, daterad 2022-03-22 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer 2023 års taxor och avgifter för socialnämndens 
verksamhet att gälla från och med 1 januari 2023. 

Yrkande 
Malin Höglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Socialnämnden 
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§ 62 MK KS 2022/00221-2 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023. 
2. Fastställer timtaxan till 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll 

och annan offentlig verksamhet. 
3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar timavgiften 

enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 har anpassningar skett i svensk lagstiftning för att uppfylla det nya regelverk 
som sedan 2019 är gällande i EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. En förändring 
som träder i kraft i och med denna anpassning är att den årliga förskottsbetalningen 
avskaffas och ersätts med en efterhandsdebitering efter utförd kontroll. Med anledning 
av förändringen behöver Mora Orsa miljönämnds taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, anpassas efter det nya regelverket. 
 

I arbetet med att ta fram en ny taxa och beräkningen av timtaxan så har nämnden utgått 
från SKR:s underlag. Modellen för att beräkna timtaxan är uppbyggd så att den totala 
årskostnaden för nämndens offentliga kontroll, och annan offentlig verksamhet fördelas 
på antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen. 
 

Rätten att ta ut avgifter för livsmedelskontroll styrs på både europeisk och nationell nivå. 
EU:s kontrollförordning styr i stora delar hur den offentliga kontrollen inom livsmedels-
kedjan ska genomföras, och till viss del hur och när avgifter får tas ut. Kostnaden för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska täckas av avgifter. Enligt förordningen om avgifter inom livsmedelskontrollen ska 
kontrollmyndigheten debitera avgifter för offentlig kontroll, och sådan annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen efter att kontrollen är utförd. 
 

Taxans huvudsakliga förändringar: 
- ändring av laghänvisningar, 
- den årliga förskottsbetalningen avskaffas och ersätts med efterhandsdebitering 

vid kontroll på nyregistrerade livsmedelsverksamheter från 1 januari 2023, 
- ett införande av efterhandsdebitering vid kontroll på samtliga registrerade 

livsmedelverksamheter från 1 januari 2024, 
- ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet har införts. Det medför bland annat 

att utfärdande av förelägganden och andra sanktioner, inköp under dold identitet 
och handläggning av så kallade RASFF-ärenden kan avgiftsfinansieras, 

- timtaxan höjs med 88 kronor per timme för offentlig kontroll och med 124 
kronor per timme för annan offentlig verksamhet. 

 

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell som ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2024. Modellen ska användas för att bedöma verksamhetens 
risker och utmynna i ett beslut om hur ofta verksamheterna behöver kontrolleras. 
 

Övergångsbestämmelserna möjliggör för att efterhandsdebiteringen kan införas succesivt, 
men med ett krav om ett införande senast den 1 januari 2024. Nämnden föreslår därför 
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att den nya taxan med efterhandsdebitering införs succesivt och träder i kraft den 1 
januari 2023. Förslaget är att förändringen inleds den 1 januari 2023 med nyregistrerade 
livsmedelsverksamheter, och att det från och med den 1 januari 2024 omfattar samtliga. 
Förslaget möjliggör att nämnden inte behöver ta ett nytt beslut innan årsskiftet samt att 
verksamheterna inte behöver omklassas innan den nya klassningsmodellen ska tillämpas.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag för Mora Orsa miljönämnd, 2022-04-20 
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023. 

2. Fastställer timtaxan till 1 282 kronor för offentlig kontroll, uppföljande kontroll 
och annan offentlig verksamhet. 

3. Godkänner att miljö- och byggnadsnämnden årligen indexuppräknar timavgiften 
enligt prisindex för kommunal verksamhet med utgångspunkt i oktober 2022. 

Yrkande 
Joakim Turesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Mora Orsa miljönämnd 
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§ 63 MK KS 2022/00222-2 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
av foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter.  
 
Nämnden saknar idag en taxa inom området och enligt lagstiftningen ska kontroll-
myndigheten ta ut en avgift för kontrollen. Föreskrifter för beräkningen av avgifterna för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av animaliska biprodukter, kan 
meddelas med stöd av lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 28 §. 
 
För att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden som träder i kraft 1 januari 
2023, ska kunna bedriva den kontroll som nämnden har ansvar för ska kontrollen 
finansieras med avgifter.  
 
I förslaget till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av foder och 
animaliska biprodukter, föreslås avgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid och debiteras i efterhand. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag för Mora Orsa miljönämnd, 2022-04-20 § 13 
Förslag till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av foder och 
animaliska biprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
av foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 2023. 

Yrkande 
Joakim Turesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Mora Orsa miljönämnd 
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§ 64 MK KS 2022/00242-2 

 

Avfallstaxa 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget att höja avfallstaxa med 8 % att gälla från och 
med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Moravatten AB har lämnat ett förslag om en höjning av avfallstaxan med 8 % inför 2023. 
Orsaken till höjningen beror på att driftbudgeten för avfallsverksamheten för 2023 visar 
på ett underskott på ca 1.8 miljoner kronor. Underskottet beror på flera faktorer som 
prisökning på behandling av avfall, höjda kostnader för utsläppsrätter, drivmedel, 
indexhöjning av entreprenörspriser med mera 
 
Avfallshantering bedrivs enligt principen om självkostnadsprincipen och avgifterna i 
avfallstaxan ska i princip täcka hela den kostnad som avfallshantering kostar. I avgiften 
för avfall ingår en grundavgift, hämtningsavgift samt avgifter för eventuella tilläggs-
tjänster. Grundavgiften täcker bland annat kostnaden för kommunens återvinnings-
central, fjärrtransport och behandling av grovavfall. 
 
Den föreslagna höjningen innebär en ökning med 241 kr per år, eller 20 kronor per 
månad, för fastigheter med hämtning var fjärde vecka. Den föreslagna höjningen av 
taxan bidrar till en avfallsverksamhet i balans för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Moravatten AB, 2022-04-19 § 11 
Avfallstaxa 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget att höja avfallstaxa med 8 % att gälla från och 
med 1 januari 2023. 

Yrkande 
Joakim Holback (C), Sven-Anders Söderberg (M), Joakim Linder (MOP), Pär Dalkvist 
(SD), Anna Hed (C) och Naima Trogen (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.   
 
Lennart Sohlberg (S) yrkar, med bifall ifrån David Örnberg (V) och Gösta Frost (S), att 
taxan kompletteras med att alla fastigheter, även enklare fritidshus, där någon form av 
avfall uppkommer ska vara med och ta sin del av kostnaden för avfallsverksamheten och 
påföras en grundavgift. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Lennart Sohlbergs tilläggsyrkande, varvid 
det först nämnda förklaras bifallet.  
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Reservation 
Lennart Sohlberg (S), Anna-Carin Rydstedt (S), Emma Ljudén (S), Per Göransson 
(S), Gösta Frost (S), Hasan Kizil (S), Anna-Riekje Niburg (S), Olle Erlands (S) och 
Nice Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Sohlbergs 
tilläggsyrkande. 

Sändlista 
Moravatten AB 
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§ 65 MK KS 2022/00243-2 

 

Taxa för vatten och avlopp, VA-taxa 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget att höja taxa för vatten och avlopp, VA-taxa,  
med 2,5 % att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Driftbudgeten för vatten- och avloppsverksamheten för 2023 visar på ett underskott på 
cirka 2 miljoner kronor. Anledningen till underskottet beror på ökade kostnader för 
material och kemikalier inom VA-området. 
 
Moravatten AB föreslår med anledning av det budgeterade underskottet att taxa för 
vatten och avlopp, VA-taxa, höjs med 2,5 %. Höjningen av taxan föreslås träda i kraft den 
1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Moravatten AB, 2022-04-19 § 14 
Driftbudget 2023 för verksamheten för vatten och avlopp 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget att höja taxa för vatten och avlopp med 2,5 % 
från och med 1 januari 2023. 

Yrkande 
Joakim Holback (C), Sven-Anders Söderberg (M) och Pär Dalkvist (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Lennart Sohlberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med en 
taxebilaga där de taxor som gäller efter justeringen framgår. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska 
beslutas under pågående sammanträde eller återremitteras, varvid det först nämnda 
förklaras bifallet. Votering begärs.  
 
Följande voteringsordning föreslås och godkänns: 

-  den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och 
-  den som vill att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. 

 
Vid verkställd öppen omröstning avges 28 JA-röster och 12 NEJ-röster, enligt bilagt 
omröstningsprotokoll, bilaga 1.  

Reservation 
Lennart Sohlberg (S), Anna-Carin Rydstedt (S), Emma Ljudén (S), Per Göransson (S), 
Bigitta Sohlberg (S), Gösta Frost (S), Hasan Kizil (S), Anna-Riekje Niburg (S), Olle 
Erlands (S) och Nice Mattsson (S), David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) 
reserverar sig mot beslutet.  
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Sändlista 
Moravatten AB 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022 
Sammanträdesdatum: 2022-06-20 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-154 

22(46) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 66 MK KS 2018/00231-8 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 19:05-19:35. 
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§ 67 MK KS 2022/00220-1 

 

Skattesats 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 22,34 kronor, vilket är 
oförändrad skattesats. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunplan 2023 för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats. 
Grundläggande förutsättningar är att sträva efter en kommunalskatt som inte överstiger 
genomsnittet för andra jämförbara kommuner och att förmå att genomföra satsningar 
för att underlätta och främja befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge 
bedöms satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten vara överordnat 
och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot jämförbara kommuner. 
En översyn av skattenivån kommer göras under hösten i arbetet med reviderad 
kommunplan 2023. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 22,34 kronor, vilket är 
oförändrad skattesats. 

Yrkande 
Anna Hed (C), Ingvar Niilimaa (MOP) och Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Malin Höglund (M) yrkar, med bifall ifrån Per Ericson (M), Joakim Turesson (M), 
Therese Mörk (SD) och Pär Dalkvist (SD), att skattesatsen ska sänkas med 10 öre till 
22,24 öre.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande att sänka skattesatsen med 10 öre, 
varvid det först nämnda förklaras bifallet. Votering begärs.  
 
Följande voteringsordning föreslås och godkänns: 

-  den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA och 
-  den som vill bifalla yrkande om att sänka skattesatsen med 10 öre röstar NEJ. 

 
Vid verkställd öppen omröstning avges 30 JA-röster, 8 NEJ-röster och 2 avstår att rösta, 
enligt bilagt omröstningsprotokoll, bilaga 2. 

Sändlista 
- 
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§ 68 MK KS 2022/00021-5 

 

Kommunplan 2023 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2023 med utblick åren 2024-2025. 
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 25,6 miljoner kronor för år 

2023, 25,5 miljoner kronor för år 2024 och 17,3 miljoner kronor för år 2025. 
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar 

är 2023 med utblick 2024-2025. 
4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram motsvarande 188,2 miljoner 

kronor för år 2023. 
5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 40 miljoner kronor 

för år 2023. 
6. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att föra om ram ur medel 

för extraordinära händelser, medel för kapitalkostnader, internhyra, 
tjänstekatalog samt omställningsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Den strategiska planen för mandatperioden styr verksamheternas inriktning 
tillsammans med övriga styrdokument i kommunen och utgör grunden för den årliga 
kommunplanen. Kommunplan 2023 med utblick 2024-2025 har utarbetats utifrån 
fastställda planeringsanvisningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunplan 2023, version KSI 2022-05-24 
Lokalförsörjningsplan 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2023 med utblick åren 2024-2025. 
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 25,6 miljoner kronor för år 

2023, 25,5 miljoner kronor för år 2024 och 17,3 miljoner kronor för år 2025. 
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar 

är 2023 med utblick 2024-2025. 
4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram motsvarande 188,2 miljoner 

kronor för år 2023. 
5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 40 miljoner kronor 

för år 2023. 
6. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att föra om ram ur medel 

för extraordinära händelser, medel för kapitalkostnader, internhyra, 
tjänstekatalog samt omställningsmedel. 

Yrkande 
Anna Hed (C), Malin Höglund (M), Rose-Mari Bogg (C), Johan Hed (C), Lars Nises (C), 
Joakim Linder (MOP), Göran Aronson (KD) och Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Lennart Sohlberg (S) yrkar, med bifall ifrån Gösta Frost (S), att: 
1. Kommunfullmäktige avvaktar till revideringen av kommunplan 2023 med att 

fastställa mål för år 2023 med utblick åren 2024-2025. 
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 21,4 miljoner kronor för år 

2023, 23,1 miljoner kronor för år 2024 och 15,1 miljoner kronor för år 2025. 
3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar 

för 2023 med utblick 2024-2025 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 
4. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram motsvarande 193,2 miljoner 

kronor för år 2023 för de av Socialdemokraterna förslagna investeringarna. 
5. Kommunfullmäktige fastställer en ram för nyupptagna lån om 40 miljoner 

kronor för år 2023. 
4. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att föra om ram ur medel 

för extraordinära händelser, medel för kapitalkostnader, internhyra, 
tjänstekatalog samt centrala utvecklingsmedel. 

 
Pär Dalkvist (SD) yrkar, med bifall ifrån Therése Mörk (SD), bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.  
 
David Örnberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan samt bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut punkterna 5-6. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 21:20-21:35. 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och på Lennart Sohlbergs yrkande, på Pär Dalkvist 
yrkande och på David Örnbergs yrkande, varvid det först nämnda förklaras bifallet.  

Reservation 
Lennart Sohlberg (S), Anna-Carin Rydstedt (S), Emma Ljudén (S), Per Göransson (S), 
Bigitta Sohlberg (S), Gösta Frost (S), Hasan Kizil (S), Anna-Riekje Niburg (S), Olle 
Erlands (S), Nice Mattsson (S), Bror Markus (SD), Krister Eriksson (SD), Pär Dalkvist 
(SD), Therése Mörk (SD), David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för det egna partiets yrkande.  

Sändlista 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 69 MK KS 2022/00152-2 

 

Revidering av reglemente för teknik- och servicenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för teknik- och servicenämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde reglementet för teknik- och servicenämnden 2021, 
utifrån ett tidigare beslut om att dåvarande tekniska nämnden och servicenämnden 
skulle slås samman till en gemensam nämnd och förvaltning.  
 
I teknik- och servicenämndens reglemente anges att nämnden bland annat ansvarar för 
kommunens bebyggda fastigheter och anläggningar. I reglementet för kultur- och 
fritidsnämnden ligger ansvaret för uthyrning av idrott- och fritidsanläggningar till 
föreningar på kultur- och fritidsnämnden. 
 
För att ansvaret mellan nämnderna ska förtydligas förslås ansvaret för uthyrning av 
idrott- och fritidsanläggningar till föreningar hanteras av teknik- och servicenämnden.  
 
Fullmäktige föreslås i reglementet för teknik- och servicenämndens första paragraf anta 
lydelsen ansvar för att utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens 
idrott- och fritidsanläggningar till föreningar.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och servicenämndens beslut 2022-03-31 
Reglemente för teknik- och servicenämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar reglemente för teknik- och servicenämnden. 

Sändlista 
Teknik- och servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 70 MK KS 2022/00190-2 

 

Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett förslag på revidering av nämndens 
reglemente. Revideringen följer teknik- och servicenämndens förslag om att ansvaret för 
uthyrning och anläggningsbokningen förs över från kultur- och fritidsnämnden till 
teknik- och servicenämnden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att nämnden i reglementet formellt ges 
ansvaret för fritidsbanken.  
 
Det som föreslås ändras har i förslaget till reglemente kursiverats och det som föreslås 
tas bort har strukits över.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden, 2022-04-22 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 

Sändlista 
Teknik- och servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 71 MK KS 2022/00121-2 

 

Aktieägartillskott Inlandsbanan AB 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 3 221 188 kronor till 

Inlandsbanan AB (556438 - 1795).  
2. Kostnaden belastar kommunens likvida medel och bokförs som tillgång i 

balansräkningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt 
dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 
kommuner längs banan från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Dotterbolagen 
Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av 
staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare 
och Mora. Inlandsbanan AB:s huvuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att 
bolaget ansvarar för underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka 
kostnaderna ett driftsbidrag på 150 mnkr per år. 
 
Inlandsbanan AB har under år 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation 
med likviditetsproblem. I dagsläget finns det inga ekonomiska reserver hos moderbolaget.  
Anledningen till detta kan främst hänföras till att Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg 
AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna till den uppkomna 
situationen är främst effekter av Corona pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag 
lönsamhet i dotterbolagen.  På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt 
uttalande från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort 
och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra till att lösa de 
ekonomiska problemen. Med anledning därav föreslås att de 19 ägarkommunerna går in med 
ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. För 
Mora kommuns del innebär det ett aktieägartillskott på 3 221 188 kronor då ägarandelen 
uppgår till 10,74 %.  
 
Med ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas kapital utan att sätta upp något 
villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses det som ett 
definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget. Aktieägartillskottet avser att hanteras som 
ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka 
dotterbolagets eventuella förlust 2022. I Inlandsbanan AB redovisas då aktieägartillskottet 
mot det egna kapitalet.  

Beslutsunderlag 
Begäran om aktieägartillskott samt kopia av aktieägartillskott enligt aktieägarandelar 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiga föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 3 221 188 kronor till 
Inlandsbanan AB (556438 - 1795).  

2. Kostnaden belastar kommunens likvida medel och bokförs som tillgång i 
balansräkningen. 
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Yrkande 
Anna Hed (C), Per Ericson (M), Lennart Sohlberg (S) och Göran Aronson (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Inlandsbanan AB 
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§ 72 MK KS 2022/00202-2 

 

Inriktningsbeslut särskilda boenden i Mora kommun 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget om att bygga 30 boendeplatser för särskilt 

boende inom befintlig fastighet på Saxnäsområdet.  
2. Morastrand AB uppdras ta fram en kostnadskalkyl med förslag på hyresnivå som 

ska beslutas av kommunfullmäktige 19 september 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har genomfört en utredning avseende boendeformer för äldre som blev 
klar våren 2020. Med utgångspunkt i utredningen har olika alternativ beaktats samt att 
en analys skett utifrån ett tidigare presenterat behov av platser. 
 
I analysen framkommer det tydligt att Mora kommun har en hanterbar kö till särskilda 
boenden (SÄBO), samtidigt som det sker en omfattande utflyttning av boende vilket 
bidrar till att boendeplatser frigörs regelbundet. 
 
Ur ett verksamhetsperspektiv och för att nyttja resurserna bäst där även beslutet om att 
renovera Saxnäsköket beaktas, har socialnämnden landat i ett förslag om att nyttja den 
befintliga fastigheten på Saxnäsområdet. Socialnämnden föreslår därför att 30 nya 
boendeplatser för SÄBO tillskapas inom fastigheten på Saxnäsområdet.  
 
Förslaget är att kommunfullmäktige godkänner förslaget om att 30 nya boendeplatser 
för SÄBO byggs på Saxnäsområdet, och att Morastrand AB får i uppdrag att ta fram en 
kostnadskalkyl med förslag på hyresnivå som ska beslutas av kommunfullmäktige 19 
september 2022.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-12-15 § 105 
Förstudie Mora Saxnäsgården, daterad 2021-11-26 
Förstudie Saxnäsgården, daterad 2021-11-29 
Inriktningsbeslut särskilda boendeplatser på Saxnäs, daterad 2021-12-09 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget om att bygga 30 boendeplatser för särskilt 
boende inom befintlig fastighet på Saxnäsområdet.  

2. Morastrand AB uppdras ta fram en kostnadskalkyl med förslag på hyresnivå som 
ska beslutas av kommunfullmäktige 19 september 2022.  

Yrkande 
Malin Höglund (M), Niklas Lind (C), Ingvar Niilimaa (MOP), Göran Aronson (KD) och 
Nice Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Socialnämnden 
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§ 73 MK KS 2022/00209-1 

 

Uppdragsavtal Morastrand AB 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal med Morastrand AB och Mora 

kommunfastigheter AB.  
2. Kommundirektören uppdras att underteckna avtalet efter beslutet om 

ägardirektiv och bolagsordning för Mora kommunfastigheter AB vunnit laga 
kraft. 

Deltar ej 
Ingvar Niilimaa (MOP), Joakim Linder (MOP), Åke Guth (MOP), Naima Trogen (MOP), 
Marie Lund (MOP), Tomas Norell (MOP) och Gösta Frost (S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 april 2022 att gå vidare med Morastrand AB som 
samarbetspartner för en utveckling av Strandenområdet. Med beslutet lämnades ett 
uppdrag till kommundirektören att ta fram ett förslag till uppdragsavtal med Morastrand 
AB som samarbetspartner. 
 
Uppdragsavtalet ska innehålla samma förutsättningar, ekonomiska ramar och tidplan 
som gällt för de externa aktörerna genom att Strandenområdet ska utvecklas med:  

- 7–9 skola för cirka 800 elever,  
- tillagningskök med kapacitet att tillreda minst 1000 portioner per dag,  
- 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 samt  
- tillgodose Vasaloppets behov av nyttjande av idrottshallar för omklädning, 85 

duschar som hör till idrottshallen, 15 uppställningsplatser för bussar samt ytor 
för logistik 

 
Förslaget som arbetats fram utgår från det tidigare genomförandeavtalet som togs fram i 
samband i processen med en extern aktör som samarbetspartner. Med detta avtal 
tecknas ett avtal med Morastrand AB och dotterbolaget Mora kommunfastigheter AB. 
Den bedömda projektkostnaden utgår från Structors uppskattning från 2021 om en 
totalkostnad om ca 670 miljoner kronor.  
 
Det som i huvudsak regleras i avtalet är: 

- en ny styrgrupp som utifrån tidigare förutsättningar tillsammans med 
Morastrand AB tar fram ett förslag till utformning,  

- marken sker genom överlåtelse direkt till Mora kommunfastigheter AB, 
- förutsättningar för hyresavtal utifrån samma förutsättningar som tidigare med 

en maxhyra om 2 000 kronor/kvm LOA, tillägg som max får uppgå till max 200 
kronor/kvm LOA, avtalstid om 25 år, 

- att Mora kommunfastigheter genomför upphandlingen själv, 
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- Morastrand AB:s medverkan till att 300 bostäder byggs i blandad upplåtelseform 
i enlighet med Mora kommuns bostadsförsörjningsprogram samt åtagandet av 
fastigheten för Morkarlbyhöjden, 

- formerna för detaljplaneprocessen som ska genomföras genom en så kallad 
detaljplan med exploatörsmedverkan och  

- att i hyresavtal med Vasaloppet ombesörja behovet av extra duschar och 
uppställningsplats för bussar. 

 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till uppdragsavtal mellan Mora 
kommun, Morastrand AB och Mora kommunfastigheter AB och uppdra till 
kommundirektören att underteckna avtalet.  
 
Avtalet undertecknas först efter kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv och 
bolagsordning för Mora kommunfastigheter vunnit laga kraft. Förslag om ägardirektiv 
och bolagsordning planeras till fullmäktiges sammanträde i september 2022. 
 
Morastrand AB ska efter att parterna undertecknat avtalet genomföra och presentera en 
förstudie under hösten 2022. Efter att förstudien presenterats behöver fullmäktige 
besluta om ett ge Morastrand AB/Mora kommunfastigheter AB startbesked. 

Beslutsunderlag 
Förslag till uppdragsavtal 
Bilaga 4A planområdet 
Bilaga 4B Exploateringsområde 
Bilaga 4f1 Rumsfunktionsprogram Mora Strandenområdet 
Bilaga 4f3 Tekniska krav och anvisningar Strandenområdet 
Bilaga 5B Riktlinjer detaljplaneprocess Strandens skolområde 
Bilaga 8 Behov Vasaloppet 
Bilaga 13B Morkarlbyområdet  
Bilaga 13H Bostadsområdena  
Structors ekonomiska kalkyl – Stranden, daterad 2021-02-10 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal med Morastrand AB och Mora 
kommunfastigheter AB.  

2. Kommundirektören uppdras att underteckna avtalet efter beslutet om 
ägardirektiv och bolagsordning för Mora kommunfastigheter AB vunnit laga 
kraft. 

Yrkande 
Nicklas Lind (C), Lennart Sohlberg (S), Anna Hed (C) och Göran Aronson (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Pär Dalkvist (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås.  
 
David Örnberg (V) yrkar att skola och gymnastiksalar byggs på lämpligare plats än 
Strandenområdet.  
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Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande att skola och gymnastiksalar byggs 
på lämpligare plats än Strandenområdet, varvid det först nämnda förklaras bifallet.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande 
att avslå det samma, varvid det först nämnda förklaras bifallet.  

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

Sändlista 
Morastrand AB 
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§ 74 MK KS 2022/00104-3 

 

Lokaler ungdomshälsan 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtalet med Region 

Dalarna avseende en sammanhållen ungdomshälsa och uppdrar till 
kommundirektören att underteckna hyresavtalet med Region Dalarna. 

2. Uppdrar till teknik- och servicenämnden att säga upp hyresavtal för avflyttning 
gällande ungdomsmottagningens nuvarande lokaler på Badstugatan 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Idag finns elevhälsa, ungdomsmottagning och samtalsmottagning för barn och unga 
samt socialtjänsten på olika platser i Mora och flera av enheterna har behov av bättre 
anpassade lokaler. En samverkan mellan parterna har visserligen funnits över tid, men 
en samlokalisering av dessa skulle skapa bättre förutsättningar för såväl ungdomarna 
som verksamheterna. 
 
Mora Kommun och Region Dalarna har under 2021 undertecknat en avsiktsförklaring i 
syfte att samlokalisera ungdomshälsan för att skapa förutsättningar för att erbjuda en 
jämlik och likvärdig insats för Mora kommuns ungdomar. 
 
Förslaget som utarbetats och bedömts lämpligt för parterna är att nya lokaler etableras i 
anslutning till befintlig verksamhet i redan förhyrda lokaler Mora familjecentral. Den 
totala arean i gällande förslag är 413 kvadratmeter där verksamheten kan bedrivas på ett 
bättre sätt i och med att ”annan hyresgäst” kommer att flytta ut och möjliggjort en bättre 
lokalplanering för ungdomshälsans behov. 
 
Hyresavtalet är för Mora kommuns del en andrahandsupplåtelse där Region Dalarna 
står som hyrestagare mot extern fastighetsägare. Kommunens hyreskostnad bedöms till 
ca 424 000 kr och år med en avtalslängd på 15 år för verksamheterna i gymnasie-
nämnden, för- och grundskolenämnden och socialnämnden. Kostnader tillkommer för 
verksamhetens behov av lös utrustning och inventarier. 
 
Kostnaderna bedöms på förslagshandling för ombyggnad och hyresgästanpassning hos 
extern fastighetsägare inom befintlig byggnad. Byggstart planeras ske kvartal 2 2022 och 
inflyttning kvartal 1 2023. 

Beslutsunderlag 
Förslag till samverkansavtal mellan Region Dalarna och Mora kommun avseende 
sammanhållen ungdomshälsa, daterad 22-03-18 
Ritningsskiss 413 kvm förslagshandling ungdomshälsan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtalet med Region 
Dalarna avseende en sammanhållen ungdomshälsa och uppdrar till 
kommundirektören att underteckna hyresavtalet med Region Dalarna. 

2. Uppdrar till teknik- och servicenämnden att säga upp hyresavtal för avflyttning 
gällande ungdomsmottagningens nuvarande lokaler på Badstugatan 1. 
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Yrkande 
Anna Hed (C), Malin Höglund (M) och Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sändlista 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 75 MK KS 2022/00167-2 

 

Årsredovisning och årsbokslut 2021 för Brandkåren norra 
Dalarna 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Brandkåren Norra Dalarna 
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 

ledamöterna för verksamhetsåret 2021. 

Deltar ej 
Noteras till protokollet att enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för den 
styrelse/nämnd/direktion som vederbörande är ledamot eller ersättare i eller som 
familjemedlem är ledamot eller ersättare i.  

Sammanfattning av ärendet 
Medlemskommunernas utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna för verksamhetsåret 2021. Revisorerna 
har undersökt i vilken mån direktionen fullgjort sitt ansvar med att bedriva 
verksamheten enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Revisorerna har även undersökt om den interna kontrollen 
varit tillräcklig. 
 

Revisionen har påpekat att förbundets måluppfyllelse inte är förenligt med de finansiella 
mål som direktionen uppställt då ett av de två målen inte uppnås.  
Då det saknas en sammanfattande bedömning från direktionen avseende om man 
uppnått god ekonomisk hushållning för verksamhetsmålen eller inte, har revisionen 
ingen bedömning att utgå från. 
 

Revisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att direktionen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

Fullmäktige förslås godkänna 2021 års årsredovisning för Brandkåren Norra Dalarna 
och besluta i linje med revisorernas tillstyrkande om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2021 Brand 
Brandkåren Norra Dalarna revisionsberättelse 2021 
Protokollsutdrag Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, 2022-03-31 §6 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Brandkåren Norra Dalarna 
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 

ledamöterna för verksamhetsåret 2021. 

Sändlista 
Brandkåren Norra Dalarna 
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§ 76 MK KS 2022/00236-2 

 

Årsredovisning och årsbokslut 2021 för Norra Dalarnas 
samordningsförbund, Finsam 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Norra Dalarnas 

samordningsförbund 2021. 
2. Norra Dalarnas samordningsförbunds styrelse och de enskilda förtroendevalda 

beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  

Deltar ej 
Noteras till protokollet att enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för den 
styrelse/nämnd/direktion som vederbörande är ledamot eller ersättare i eller som 
familjemedlem är ledamot eller ersättare i.  

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa, Älvdalen, har som 
ändamål att inom den geografiska zonen för medlemskommunerna svara för finansiell 
samordning på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Dalarna, Mora kommun, Orsa kommun och Älvdalens 
kommun.  
 
Norra Dalarnas samordningsförbund erhöll 2 824 000 kronor från medlemmarna för 
verksamheten under 2021. Kostnaderna har sammanlagt uppgått till 2 244 484 kronor 
vilket gav resultatet 579 516 kronor. Förbundet har ett sammantaget eget kapital om 424 
293 kronor vid ingången till 2021. 
 
Revisionen har lämnat revisionsberättelse i vilken de tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för år 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskningsrapport 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 

samordningsförbund 2021. 
2. Kommunfullmäktige beviljar Norra Dalarnas samordningsförbunds styrelse och 

de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  

Sändlista 
Norra Dalarnas samordningsförbund 
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§ 77 MK KS 2022/00100-2 

 

Ansvarsfrihet för språktolknämnden för verksamhetsåret 
2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för språktolknämnden för 2021 års 
verksamhet. 

Deltar ej 
Noteras till protokollet att enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet för den 
styrelse/nämnd/direktion som vederbörande är ledamot eller ersättare i eller som 
familjemedlem är ledamot eller ersättare i.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
avseende 2021 års verksamhet.  
 
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta, 
Borlänge, Faluns, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvikas, Smedjebackens, Säters, 
Orsa, Rättviks och Mora kommuner med ansvar för språktolkförmedlingsverksamheten. 
Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. 
Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i 
värdkommunen och ingår i dess organisation. 
 
Verksamheten bedrivs enligt en självkostnadsprincip. Den ekonomiska omslutningen 
uppgick 2021 till 34,4 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med 2020. 
Inkomsterna överstiger utgifterna med 1 159 287 kronor. Detta överskott föreslås 
återbetalas till medlemmarna. Efter återbetalning av överskottet till medlemmarna visar 
årsbokslutet för 2021 ett nollresultat.  
 
Värdkommunens lekmannarevisorer har granskat årets redovisning och tillstyrker att 
ansvarsfrihet ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för språktolknämnden för 2021 års 
verksamhet. 

Sändlista 
Borlänge kommun 
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§ 78 MK KS 2022/00223-2 

 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 
per 2022-05-30 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner ska fortsätta beredas: 

- Flytta skjutbanan på Tuvan (V) 
- Beredskapsplan gällande översvämningsrisker (V) 
- Folkomröstning om skolbyggnation på Strandenområdet (SD) 
- Renovering av befintliga skolbyggnader (SD). 

2. Följande medborgarförslag ska fortsätta beredas: 
- Avgiftsfri busstrafik under byggtiden av genomfarten 
- Belys Gustav Vasastatyn 
- Anlägg en gång- och cykelväg längs Våmhusvägen genom Våmhus. 
- LEGO-museum. 

3. Medborgarförslag om att inte flytta biblioteket till Strandenområdet avskrivs.  

Sammanfattning av ärendet 
Den som är folkbokförd i Mora kommun har möjlighet att väcka ärenden genom 
medborgarförslag och en ledamot i fullmäktige eller en tjänstgörande ersättare kan 
väcka ärenden genom motion. Motioner och medborgarförslag ska om möjligt beredas 
på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. 
Fullmäktige ska två gånger per år redovisas obesvarade motioner och obesvarade 
medborgarförslag samt ska ta ställning till om ärendena ska fortsätta beredas eller 
avskrivas.  
 
Mora kommun har åtta obesvarade motioner varav fyra som inte kommer att beredas 
inom ett år. Samtliga fyra är aktuella och föreslås för fortsatt beredning. Mora kommun 
har 27 obesvarade medborgarförslag varav fem som inte kommer att beredas inom ett år. 
Fyra av dessa är aktuella och föreslås för fortsatt beredning. Medborgarförslag om att 
inte flytta biblioteket till Strandenområdet är inte aktuellt då fullmäktiges beslut inte 
längre omfattade biblioteket, vilket var intentionen från början. Medborgarförslaget 
föreslås därför avskrivas. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, per 2022-05-30 
Motion om att flytta skjutbanan på Tuvan (V), MK KS 2020/00476 
Motion om beredskapsplan gällande översvämningsrisker (V), MK KS 2020/00559 
Motion om folkomröstning om skolbyggnation på Strandenområdet (SD), MK KS 
2021/00182 
Motion om renovering av befintliga skolbyggnader (SD), MK KS 2021/00183 
Medborgarförslag om avgiftsfri busstrafik under byggtiden av genomfarten, MK KS 
2020/00435 
Medborgarförslag om belys Gustav Vasastatyn, MK KS 2021/00065 
Medborgarförslag om anlägg en gång- och cykelväg längs Våmhusvägen, MK KS 
2021/00016. 
Medborgarförslag om LEGO-museum, MK KS 2021/00130 
Medborgarförslag om att inte flytta biblioteket, MK KS 2020/00526 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner ska fortsätta beredas: 
- Flytta skjutbanan på Tuvan (V) 
- Beredskapsplan gällande översvämningsrisker (V) 
- Folkomröstning om skolbyggnation på Strandenområdet (SD) 
- Renovering av befintliga skolbyggnader (SD). 

2. Följande medborgarförslag ska fortsätta beredas: 
- Avgiftsfri busstrafik under byggtiden av genomfarten 
- Belys Gustav Vasastatyn 
- Anlägg en gång- och cykelväg längs Våmhusvägen genom Våmhus. 
- LEGO-museum. 

3. Medborgarförslag om att inte flytta biblioteket till Strandenområdet avskrivs.  

Sändlista 
Förslagsställaren, dnr MK KS 2020/00526 
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§ 79 MK KS 2022/00020-7 

 

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 

men har inte föreslagit någon till uppdraget.  

Beslutsunderlag 
- 

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

valberedning, för resterande del av mandatperioden. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-06-28. 

Sändlista 
Miljöpartiet, Fredrik Blom (MP)  
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§ 80 MK KS 2022/00134-5 

 

Besvarande av interpellation om avyttring av annans 
egendom 

Gösta Frost (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed 
(C) gällande avyttring av annans egendom. Enligt interpellationen har Mora kommun 
genom avtal gjort en överenskommelse och överlåtit en fastighet vid Norelundsvägen i 
Mora-Noret. På fastigheten finns ledningar tillhörande Moravatten AB och genom 
överlåtelsen behöver Moravatten AB dra om dessa. Beräknad kostnad är cirka 600 000 
kronor. Interpellationen omfattar fyra frågor.  

1. Varför har kommunen gjort denna överenskommelse på detta sätt utan att ta reda 
på vilka konsekvenser det skulle få för kommunens eget helägda bolag Moravatten 
AB? 

Svar: Det pågår för tillfället en juridisk process gällande fastigheten i fråga. Så 
länge den processen pågår är det inte lämpligt att diskutera ärendet i detalj i 
fullmäktige. Det här ärendet har pågått under många år, och det här förslaget 
grundar sig på ett beslut som fattades i tekniska nämnden och kommunstyrelsen 
under våren 2014. Bakgrunden till ärendet är att 1984 köptes ett hus på ofri grund 
på en fastighet som vid tiden för förvärvet ägdes av Mora Norets tätorts 
samfällighetsförening, men som numera ägs av Mora kommun. Av olika skäl 
uppstod en tvist mellan köparna och samfällighetsföreningen, och det uppstod 
även problem med att genomföra fastighetsbildningen. Ärendet behandlades av 
tekniska nämnden 2014-04-24. Tekniska nämnden beslutade att å sin sida 
godkänna utkast till förlikning på i huvudsak de villkor som framgick av det 
framtagna avtalet. Vidare hemställde nämnden att kommunstyrelsen skulle 
godkänna och ingå förlikning utifrån de framtagna villkoren, samt uppdra till 
kommunstyrelsens ordförande att ingå det slutliga avtalet. Detta beslutade 
kommun-styrelsen den 2014-04-29 och dåvarande kommunstyrelseordförande 
Bengt-Åke Rehn undertecknade. Förhandlingar mellan parterna har pågått sedan 
dess, och ärendet hanteras fortfarande. När det gäller vilken påverkan ärendet 
har för Moravatten så utreds även det.  

2. Varför vill inte kommunen står för de kostnader som de orsakat utan menar att det 
är va-abonnenterna som ska betala detta? 

Svar: Vem eller vilka som ska stå för kostnader är inte klarlagt då ärendet 
fortfarande hanteras. Det är olyckligt för alla berörda parter när ärenden drar ut 
på tiden. 

3. Vilken kommunal instans är det som godkänt denna överenskommelse? 

Svar: Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har fattat beslut. 

4. När har överenskommelsen blivit godkänd i kommunen? 

Svar: Genom beslutet som fattades i tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
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§ 81  

 

Delgivningar 

1. Protokoll från bolagsstämma 2022 i Moravatten AB MK KS 2022/00101-4 

2. Uppsägning av avtal för trygghetsboenden MK KS 2021/00514-6 

3. Socialnämndens besvarande av medborgarförslag om 

bidrag till arbetsskor för personal inom hemtjänsten 

MK KS 2021/00529-4 

4. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om 

att införa årlig utnämning av årets by i Mora 

MK KS 2021/00427-4 

5. Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige MK KS 2022/00274-3 

6. Socialnämndens ej verkställda beslut första kvartalet 

2022 

MK KS 2022/00284-1 
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§ 82  

 

Kommunfullmäktiges ordförande har ordet 

Mora kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD) tackar samtliga 
ledamöter för väl genomfört sammanträde i god anda och informerar om att 
mandatperiodens sista möte äger rum måndagen den 19 september, åtta dagar efter 
valet, då åter i Andreasgården.  
 
Den osedvanligt stora uppslutningen vid firandet av Sveriges Nationaldag i Mora den 6 
juni med betoning på fred, frihet, demokrati, välstånd, nästankärlek och 
samhällsgemenskap ger inspiration till och förebådar den allmänna valdagen den 11 
september, en dag då vi gemensamt firar och hyllar demokratin, vårt svenska folkstyre.   
 
Kommunfullmäktiges ordförande uppmanar alla att tillsammans hjälpas åt att 
genomföra en valrörelse och valdag i Mora kommun med samma ömsesidiga respekt och 
goda tonläge som vid de allmänna valen 2018.  
 
Till sist tackar han kommunfullmäktiges ledamöter för den nu avslutade terminens 
sammanträden samt tillönskar samtliga en skön och behaglig sommar och ledighet med 
tid till återhämtning och mycken glädje.  
  
1:e vice ordförande Christina Bröms (C) tackar ordförande för sättet denne genomför 
sammanträdena på och önskar honom och hans familj en skön sommar.   
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Bilaga 1, omröstningsprotokoll 

Ärende: Taxa för vatten och avlopp, VA-taxa 

 Ordinarie ledamot Ersättare vid ledamots frånvaro JA NEJ Avstår 

1.  Anna Hed (C)  X   

2.  Rose-Mari Bogg (C)   X   

3.  Peter Helander (C)  X   

4.  Christina Bröms (C)   X   

5.  Joakim Holback (C)  X   

6.  Nicklas Lind (C)  X   

7.  Lars Nises (C)  X   

8.  Berit Olars (C)  X   

9.  Billy Ferm (C)  X   

10.  Johan Hed (C)  X   

11.  Bert Persson (C)  X   

12.  Åsa Lyhed (C)  X   

13.  Ingvar Niilimaa (MOP)  X   

14.  Joakim Linder (MOP)  X   

15.  Åke Guth (MOP)  X   

16.  Naima Trogen (MOP)  X   

17.  Marie Lund (MOP)  X   

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

19.  Malin Höglund (M)  X   

20.  Per Ericson (M)   X   

21.  Sven-Anders Söderberg (M)  X   

22.  Joakim Turesson (M)  X   

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

24.  Lennart Sohlberg (S)    X  

25.  Anna-Carin Rydstedt (S)   X  

26.  Emma Ljudén (S)   X  

27.  Gunnar Nilsson (S) Anna-Riekje Niburg (S)  X  

28.  Karin Blomberg Lübeck (S) Olle Erlands (S)  X  

29.  Per Göransson (S)   X  

30.  Bigitta Sohlberg (S)   X  

31.  Eva Johansson (S) Nice Mattsson (S)  X  

32.  Gösta Frost (S)   X  

33.  Hasan Kizil (S)   X  

34.  Bror Markus (SD)  X   

35.  Krister Eriksson (SD)  X   

36.  Pär Dalkvist (SD)  X   

37.  Simon Granath (SD) Therése Mörk (SD) X   

38.  David Örnberg (V)   X  

39.  Christer Johansson (V)   X  

40.  Fredrik Blom (MP) Vakant - - - 

41.  Lennart Sacrédeus (KD)  X   
   28 12 0 
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Bilaga 2, omröstningsprotokoll 

Ärende: Skattesats 2023 

 Ordinarie ledamot Ersättare vid ledamots frånvaro JA NEJ Avstår 

42.  Anna Hed (C)  X   

43.  Rose-Mari Bogg (C)   X   

44.  Peter Helander (C)  X   

45.  Christina Bröms (C)   X   

46.  Joakim Holback (C)  X   

47.  Nicklas Lind (C)  X   

48.  Lars Nises (C)  X   

49.  Berit Olars (C)  X   

50.  Billy Ferm (C)  X   

51.  Johan Hed (C)  X   

52.  Bert Persson (C)  X   

53.  Åsa Lyhed (C)  X   

54.  Ingvar Niilimaa (MOP)  X   

55.  Joakim Linder (MOP)  X   

56.  Åke Guth (MOP)  X   

57.  Naima Trogen (MOP)  X   

58.  Marie Lund (MOP)  X   

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

60.  Malin Höglund (M)   X  

61.  Per Ericson (M)    X  

62.  Sven-Anders Söderberg (M)   X  

63.  Joakim Turesson (M)   X  

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

65.  Lennart Sohlberg (S)   X   

66.  Anna-Carin Rydstedt (S)  X   

67.  Emma Ljudén (S)  X   

68.  Gunnar Nilsson (S) Anna-Riekje Niburg (S) X   

69.  Karin Blomberg Lübeck (S) Olle Erlands (S) X   

70.  Per Göransson (S)  X   

71.  Bigitta Sohlberg (S)  X   

72.  Eva Johansson (S) Nice Mattsson (S) X   

73.  Gösta Frost (S)  X   

74.  Hasan Kizil (S)  X   

75.  Bror Markus (SD)   X  

76.  Krister Eriksson (SD)   X  

77.  Pär Dalkvist (SD)   X  

78.  Simon Granath (SD) Therése Mörk (SD)  X  

79.  David Örnberg (V)  X   

80.  Christer Johansson (V)  X   

81.  Fredrik Blom (MP) Vakant - - - 

82.  Lennart Sacrédeus (KD)    X 
   30 8 2 

 


