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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2022-11-28 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering  (justering onsdag 14 december kl. 8:15) 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag gällande övergångsställe Kristineberg 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 
till teknik- och servicenämnden.  

2. Medborgarförslag om bänkar utanför Mora centrum 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 
till teknik- och servicenämnden.  

3. Medborgarförslag om en skatepark i Noret 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 
till kommunstyrelsen.  

4. Medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 
till kommunstyrelsen.  

5. Medborgarförslag om ombyggnation av chikanen i korsningen Bölvägen-
Kvarnholsvägen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 
till teknik- och servicenämnden. 

6. Motion angående senarelägga byggnation av skola på Strandenområdet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen.  

7. Motion att senarelägga ishall 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen.  
  

Revisorerna informerar 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
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Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion om renovering av befintliga skolbyggnader 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 2. Besvarande av motion om en folkomröstning om skolbyggnation 
på Strandenområdet 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 3. Revidering av reglemente för valnämnden 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för valnämnden  
2. Beslutet träder i kraft 1 januari 2023. 

 
 4. Revidering av plantaxan 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad plantaxa. 
2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2023. 

 
 5. Taxor och avgifter för alkoholservering och tobaksförsäljning med 

mera 2023 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för alkoholservering 
och tobaksförsäljning med mera 2023.  

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2023. 
 

 6. Komplettering av avfallstaxa - Tilläggstjänster bygg- och 
rivningsavfall 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till komplettering av avfallstaxa 
avseende tilläggstjänster för bygg- och rivningsavfall att gälla från och med 1 
januari 2023.  
 

 7. Aktieägartillskott till AB Dalaflyget 2023 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott till AB Dalaflyget 
för år 2023. Beloppet anges inklusive medel erhållna inom ramen för 
förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser. 
Mora kommuns andel utifrån ägarandel är 8 472 740 kronor, vilket 
inkluderar ägarbidrag om 7 479 370 kronor och driftsbidrag från 
Trafikverket om 993 370 kronor. 

2. Överför medlen till Borlänge kommun som ansvarar för utbetalning 
till AB Dalaflyget och som gör bedömningen att samtliga villkor i 
kommissionens förordning är uppfyllda. 

3.  Ger stödet med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EU) nr 651 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a. 

4. Kostnaden belastar utvecklingsenhetens budget för år 2023. 
 

  



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2022-11-21 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-164 

3(10) 

 
 8. Strategi Hållbara Mora 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer följande delar av strategi Hållbara Mora: 

- målbild år 2030,  
- riktlinjer övergripande och specifika samt  
- önskade lägen för utvecklingsområde 9, Aktivt arbete för fossilfritt 

och energieffektivt samhälle.  
 

 9. Strategi för att möta kompetensutmaningen i Mora kommun 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar strategi för att möta kompetensutmaningen i Mora 
kommun. 
 

 10. Tryggande av pensioner 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar inriktningsbeslut om att kommunen kan 
genomföra ett av två alternativ, det vill säga en försäkringslösning för 
den förmånsbestämda ålderspensionen eller en partiell inlösen av 
ansvarsförbindelsen. Beloppet ska vara begränsat till 35 miljoner 
kronor i resultatpåverkan. Beslut om att genomföra affären kan fattas 
om följande förutsättningar bedöms var uppfyllda: 

a) Att kommunens resultat 2022 och likviditet medger inlösen.  
b) Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra inlösen 

enligt något av alternativen bedöms vara fördelaktiga. 
c) Att de framtida ekonomiska effekterna bedöms vara 

fördelaktiga.  
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att bedöma om villkoren är uppfyllda 

och fatta beslut om att genomföra det alternativ som är mest 
fördelaktigt enligt punkt 1. 

 
 11. Försäljning av fastigheten Mora Öna 394:9 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner köparen av fastigheten Mora Öna 394:9 för 
250 000 kronor och uppdrar till kommundirektören att underteckna 
överlåtelseavtalet för Mora kommuns del. 
 

 12. Inkallelseordning för nämnder och styrelser under 
mandatperioden 2023-2026 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i nämnder 
och styrelser enligt följande:  
Socialdemokraterna:  S, V, C, M, MOP, KD, SD 
Centerpartiet: C, KD, M, MOP, S, V, SD 
Morapartiet: MOP, KD, M, C, SD, S, V 
Sverigedemokraterna: SD, MOP, KD, M, C, S, V 
Moderaterna:  M, KD, C, MOP, SD, S, V 
Kristdemokraterna:  KD, M, C, MOP, SD, S, V 
Vänsterpartiet:  V, S, C, MOP, KD, M, SD 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
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 13. Ombud och ombudsinstruktion vid förenings-, bolags- och 

jordägarstämmor 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

1. Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande Anna Hed 
(C) med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Joakim Linder (MOP) 
som förste ersättare, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lennart 
Sohlberg (S) som andre ersättare, biträdande kommundirektör Anna 
Nises-Borgström som tredje ersättare och ekonomichef Anette Rusk 
som fjärde ersättare till kommunens ombud vid förenings-, bolags och 
jordägarstämmor för perioden 2022-2026. 

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

3. Beslutet om ombud utgör även Mora kommuns fullmakt vid 
stämman.  

 
 14. Val av ledamöter och ersättare till valnämnden 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer sju ledamöter och sju ersättare till 

valnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till ordförande utses NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande utses NN (P). 
4. Till 2:e vice ordförande utses NN (P). 
5. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 15. Val av ledamöter och ersättare till socialnämnden 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer nio ledamöter och nio ersättare till 

socialnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till ordförande utses NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande utses NN (P). 
4. Till 2:e vice ordförande utses NN (P). 
5. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 16. Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer sju ledamöter och sju ersättare till kultur- 

och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till ordförande utses NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande utses NN (P). 
4. Till 2:e vice ordförande utses NN (P). 
5. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 17. Val av ledamöter och ersättare till för- och grundskolenämnden 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer sju ledamöter och sju ersättare till för- och 

grundskolenämnden för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till ordförande utses NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande utses NN (P). 
4. Till 2:e vice ordförande utses NN (P). 
5. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
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 18. Val av ledamöter och ersättare till teknik- och servicenämnd 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer sju ledamöter och sju ersättare till teknik- 

och servicenämnd för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till ordförande utses NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande utses NN (P). 
4. Till 2:e vice ordförande utses NN (P). 
5. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 19. Val av ledamöter och ersättare i den gemensamma 

gymnasienämnden 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer fem ledamöter och fem ersättare till 
gemensamma gymnasienämnden för mandatperioden 2023-2026. 

2. Till ordförande väljs NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande väljs NN (P) (nominering från Orsa kommun). 
4. Till 2:e vice ordförande väljs NN (P) (nominering från Älvdalens 

kommun). 
5. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 20. Val av ledamöter och ersättare i gemensam miljö- och 

byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer Mora kommuns sex ledamöter och sex 
ersättare till gemensam miljö- och byggnadsnämnd för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Till ordförande väljs NN (P). 
3. Till 1:e vice ordförande väljs NN (P) (nominering från Orsa kommun). 
4. Till 2:e vice ordförande väljs NN (P). 
5. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 21. Val av ledamot och ersättare i gemensamma servicenämnden i 

Älvdalen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer en ledamot och en ersättare till gemensam 
servicenämnd lön/ekonomi för mandatperioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 22. Val av ledamot och ersättare i gemensamma servicenämnden i 
Mora 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer en ledamot och en ersättare till 
gemensamma servicenämnden IS/IT för mandatperioden 2023-2026. 

2. Till vice ordförande väljs NN (P) (efter nominering från Orsa 
kommun). 

3. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 23. Val av ledamot och ersättare i gemensamma nämnden för social 
myndighetsutövning 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer en ledamot och en ersättare till 
gemensamma nämnden för social myndighetsutövning för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Till vice ordförande väljs NN (P) (Orsa kommun nominerar). 
3. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2022-11-21 
Dokument nr: MK KS 2018/00392-164 

6(10) 

 
 24. Val och av ledamot och ersättare i hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer en ledamot och en ersättare till 

hjälpmedelsnämnden Dalarna för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till 1:e vice ordförande nomineras NN (P).  
3. Till 2:e vice ordförande nomineras NN (P). 
4. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 25. Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för 

språktolkförmedlingsverksamhet 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer en ledamot och två ersättare till 
gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 26. Val av ledamöter och suppleanter till Morastrand AB:s styrelse 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer sju ledamöter och sju suppleanter till 
Morastrand AB:s styrelse för mandatperioden 2023-2026. 

2. Till ordförande utses NN (P). 
2. Till 1:e vice ordförande utses NN (P). 
3. Till 2:e vice ordförande utses NN (P). 
4. Den styrelse som valts för Morastrand AB väljs tillika till styrelse för 

Mora kommunfastigheter AB, under förutsättning att 
kommunfullmäktige framgent antar bolagsordning för Mora 
kommunfastigheter AB. 

5. Besluten gäller tiden från bolagsstämma som följer närmast efter det 
att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 

 27. Val av ledamöter och suppleanter till Stiftelsen Siljansfors 
skogsmuseum 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Val av fyra ledamöter och fyra ersättare till Stiftelsen Siljansfors 
skogsmuseums styrelse, för mandatperioden 2023-2026. 

2. Till ordförande väljs NN (P). 
3. Till vice ordförande väljs NN (P).  
4. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 28. Val av ledamot och ersättare till Norra Dalarnas 

samordningsförbund, Finsam 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till ledamot och NN (P) till 
ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam, för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 29. Val av ledamöter och suppleanter till AB Dalaflygets styrelse 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till ledamot och NN (P) till 
suppleant i AB Dalaflygets styrelse, för mandatperioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från bolagets stämma som följer närmast efter det att 
val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
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 30. Val av ledamöter och suppleanter till Siljansutbildarna AB:s 

styrelse 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer tre ledamöter och tre suppleanter till 
Siljansutbildarna AB:s styrelse för mandatperioden 2023-2026. 

3. Till ordförande väljs NN (P). 
4. Till 1:e vice ordförande väljs NN (P). 
5. Beslutet gäller tiden från bolagets stämma som följer närmast efter 

det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 31. Val av ledamot och suppleant till Utveckling i Dalarna Holding AB 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till ledamot i Utveckling i Dalarna 

Holding AB:s styrelsen och NN (P) till dennes personliga suppleant.  
2. Beslutet gäller från bolagets stämma som följer närmast efter det att 

val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 32. Val av ledamot och ersättare i Svea och Karl Lärkas stiftelse 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer fem ledamöter och fem ersättare till Svea 

och Karl Lärkas stiftelse styrelse, för mandatperioden 2023-2026. 
2. Till ordförande väljs NN (P). 
3. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 33. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen 

Vasaloppsleden 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till ledamot och NN (P) till 
ersättare till Stiftelsen Vasaloppsledens styrelse för mandatperioden 
2023-2026 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 34. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen M/S Gustaf 
Wasa samt AB Siljans båttrafik 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till ledamot och NN (P) till 
ersättare till Stiftelsen M/S Gustaf Wasa samt AB Siljans båttrafik för 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 35. Nominering av ledamot till styrelsen för Coompanion Dalarna 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige nominerar NN (P) till ledamot till Coompanion 
Dalarnas styrelse för mandatperioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 36. Val av lekmannarevisorer till Morastrand AB 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer fem lekmannarevisorer till Morastrand AB 
för perioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller tiden från bolagets stämma som följer närmast efter 
det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
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 37. Val av lekmannarevisorer till Moravatten AB 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer fem lekmannarevisorer till Moravatten AB 

för perioden 2023-2026. 
2. Beslutet gäller tiden från bolagets stämma som följer närmast efter 

det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 38. Val av lekmannarevisor till Nodava AB 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till lekmannarevisor och NN (P) 

till suppleant till Nodava AB för perioden 2023-2026. 
2. Beslutet gäller tiden från bolagets stämma som följer närmast efter 

det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 39. Val av lekmannarevisor jämte suppleant till AB Dalaflyget 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till lekmannarevisor och NN (P) 

till suppleant till AB Dalaflyget AB för perioden 2023-2026. 
2. Beslutet gäller tiden från bolagets stämma som följer närmast efter 

det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 

 40. Val av lekmannarevisorer till Siljansutbildarna AB 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer två lekmannarevisorer till 
Siljansutbildarna AB för perioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller tiden från bolagets stämma som följer närmast efter 
det att val till kommunfullmäktige förrättats fram till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 41. Val av lekmannarevisor till förbudet Brandkåren Norra Dalarna 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till lekmannarevisor till 

Brandkåren Norra Dalarna för perioden 2023-2026. 
2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 

 
 42. Val av lekmannarevisorer till Norra Dalarnas 

samordningsförbund, Finsam 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till lekmannarevisor och NN (P) 
till suppleant till Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam, för 
mandatperioden 2023-2026.  

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 43. Val av lekmannarevisorer till kommunens förvaltade fonder 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer fem lekmannarevisorer till kommunens 
förvaltade fonder för perioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 44. Val av lekmannarevisorer till Svea och Karl Läras stiftelse 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (P) till lekmannarevisor och NN (P) 
till dennes ersättare.  

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
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 45. Val av överförmyndare och dennes ersättare 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer Hans Mattsson till överförmyndare och 
Bengt Erik Andersson till dennes ersättare, för perioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 46. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige väljer fyra gode män enligt 
fastighetsbildningslagen, varav två med erfarenhet i frågor om 
tätortsförhållanden och två med erfarenhet i frågor om jordbruks- 
eller skogsbruksförhållanden för mandatperioden 2023-2026. 

2. Beslutet gäller från och med 2023-01-01. 
 

 47. Val av vice gruppledare för Vänsterpartiet 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige väljer Gunnar Israelsson (V) till vice gruppledare för 
Vänsterpartiet.  
 

 48. Val av nämndeman i Tingsrätten i Mora 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Roos (MOP). 
2. Till nämndeman i Mora tingsrätt väljs NN (MOP), att gälla fram till 

2023-12-31. 
 

 49. Val av revisor 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Tomas Johansson 
(MOP). 

2. Till revisor, för mandatperioden 2023-2026, väljs NN (MOP). 
 

 50. Val av revisor 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Roos (MOP). 
2. Till revisor, för kvarvarande ansvar från mandatperiod 2019-2022, 

väljs NN (MOP). 
 

 51. Nominering till Länsstyrelsen Dalarna av begravningsombud 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige nominerar NN för till begravningsombud. 
Klicka här för att ange text. 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag om babysim 

2. Socialnämndens ej verkställda beslut kvartal två 2022 

3. Länsstyrelsens protokoll efter tillsyn av Överförmyndare i samverkan Övre 

Dalarna 

4. Revisionsrapport om granskning av god ekonomisk hushållning 

5. Revisionsrapport om granskning av delårsrapport år 2022 

6. Brandkåren Norra Dalarnas delårsbokslut 2022  
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Ajournering för val av ombud till SKR:s kongress 
 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


