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§ 287 MK KS 2020/00496-2 

 

Drift och skötsel av Mora skidstadion, Hemus och 
Vasaloppsarenan Sälen-Mora 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till avtal med vasaloppsföreningen och 
uppdrar till kommundirektören att underteckna avtalet mellan parterna. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-25 § 44 upphävs. 
3. Uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att efter avtalsperiodens slut 

genomföra en utvärdering.   

Sammanfattning av ärendet 
Den pågående Corona-pandemin kommer att innebära nya förutsättningar inför 
Vasaloppets vintervecka 2021. Ambitionen från Vasaloppet är att genomföra 
vinterveckan i någon form och målet är att kunna göra det på plats i Vasaloppsarenan.  
 
Vid överläggningar mellan Mora kommun och Vasaloppet har följande förslag 
presenterats av Vasaloppet: Det traditionella arrangemanget genomförs inte som en 
tävling, med undantag för Vasaloppssöndagen och Tjejvasan. Istället föreslås 
deltagarna under februari månad genomföra sitt eget lopp i Vasaloppsarenan med fri 
start med särskilt anvisade slottider i det så kallade Vasaåket.  
 
Genomförandet av Vasaåket kommer kräva ett kontinuerligt omfattande arbete med 
spåren under hela vintersäsongen och speciellt i februari. Under överläggningen har 
det föreslagits att Vasaloppsföreningen inför skidsäsongen 2020/21 hanterar och 
ombesörjer kommunens spårkortsförsäljning i Mora, i enlighet med fullmäktiges beslut 
om kommunala taxor. Som en motprestation ska Vasaloppsföreningen ersätta Mora 
kommun för uteblivna spårkortsintäkter motsvarande budgeterade 1 350 000 kronor. 
Den föreslagna lösningen inför säsongen 2020–2021 innebär inte i någon merkostnad 
för kommunen. 
 
Vasaloppsföreningen åtar sig att i samarbete med kommunen styra och prioritera 
kommunens befintliga driftresurser för Mora skidstadion. Vasaloppet arbetsleder och 
stöttar till med sina egna resurser för att klara uppgifterna. Vasaloppsföreningen 
tillhandahåller spårmaskin (inkl. service och reparationer) för kommunens 
driftorganisation. För kommunens del innebär det att kommunen kan undvika en 
investering av en ny pistmaskin inför säsongen 2020–2021. Vasaloppsföreningen ska 
sköta kontroller för spårkort samt svara och informera allmänheten rörande spårstatus 
och spårkortsförsäljning.  
 
Kommunstyrelsens beslutade den 25 februari att en upphandla konsult för att utreda 
förutsättningarna för en utarrenderingsprocess av Mora skidstadion. Ärendet har 
förberetts och ett upphandlingsunderlag är framtaget. Men i och med pandemin har 
förutsättningarna helt förändrats varför beslutet från februari nu föreslås att upphävas. 
 
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig på 
förslaget. Båda nämnderna har i yttrandet redogjort för att de ställer sig bakom 
förslaget för säsongen 2020–2021. Kultur- och fritidsnämnden har inom sitt område 
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tagit höjd för viktiga områden, som att kommunens ansvar för tidig snö säkerställs och 
att det ska ske en utvärdering efter perioden. Dessa synpunkter har tagits med i avtalet 
samt i förslaget till beslut. Nämnden har även påtalat att kommunens friskvårds-
erbjudande inte ska belasta förvaltningens budget, samt att bokning för allmänhet och 
föreningsliv ska ske genom kommunens bokningssystem, vilket får hanteras inom 
ramen för ordinarie verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Förslag samverkansavtal mellan Mora kommun och Vasaloppsföreningen inför 
säsongen 2020/21, daterad 2020-11-11 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2020-02-25 § 44 
Tekniska nämndens yttrande, inkommen 2020-11-18 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, daterad 2020-11-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till avtal med vasaloppsföreningen och 
uppdrar till kommundirektören att underteckna avtalet mellan parterna. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-25 § 44 upphävs. 
3. Uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att efter avtalsperiodens slut 

genomföra en utvärdering.   

Yrkande 
David Örnberg (V) yrkar att beredningens förslag till beslut avslås. 

Anna Hed (C), Göran Aronson (KD), Christina Bröms (C), Per Ericson (M), Ingvar 

Niilimaa (MOP), Lennart Sohlberg (S) och Joakim Linder (MOP) yrkar bifall till 

beredningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens 

förslag till beslut och på yrkande att avslå beredningens förslag till beslut, varvid det 

först nämnda förklaras bifallet.  

Reservation 
David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet.  

Sändlista 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 288 MK KS 2020/00511-3 

 

GBER redovisning 2019 Mora-Siljan flygplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen intygar att Trafikverkets driftbidrag för 2019 inte överstiger 

flygplatsen faktiska underskott vid Mora/Siljan flygplats. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Dalaflyget bedriver icke statlig verksamhet vid Dala Airport respektive Mora-Siljan 
flygplats vilka bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. 
 
Tidigare har kommunstyrelsen beslutat om en detaljerad redovisning av utfallet för 
Mora-Siljan flygplats enligt SGEI förordningen. Från och med 2018 redovisas utfallet 
enligt den allmänna gruppundantagsfördordningen, GBER. De nya förordningarna 
gäller från och med 1 januari 2018 och innebär att Trafikverket betalar ut bidrag till den 
kommun där flygplatsen ligger.  
 
Det är ett kommunalt ansvar att se till att stödgivningen är förenlig med reglerna. För 
statligt stöd för flygplatser som har under 200 000 passagerare per år gäller nu stöd till 
flygplatsen ska ges med tillämpning av regelverket i GBER.  
 
AB Dalaflygets ägare har för 2019 beviljats medel för täckning av förluster om  
4 319 000, fördelat på 1 971 000 kronor till Dala Airport och 2 348 000 till Mora-Siljan 
flygplats.  
 
Det innebär för Mora kommun som ansökt om beviljat statligt driftbidrag för Mora-
Siljan flygplats ska ta ställning till om Trafikverkets bidrag för 2019 inte överstiger 
flygplatsens faktiska underskott samt EU:s statsstödsregler och att samtliga villkor i 
kommissionens förordning är uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av bidrag till icke-statliga flygplatser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen intygar att Trafikverkets driftbidrag för 2019 inte överstiger 

flygplatsen faktiska underskott vid Mora/Siljan flygplats. 

Yrkande 
Lennart Sohlberg (S), Per Ericson (M), Göran Aronson (KD) och Christina Bröms (C) 

yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.  

Sändlista 
- 
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§ 289 MK KS 2020/00283-7 

 

Skolskjutsreglemente med läsårsstart 2021/2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar länsövergripande skolskjutsreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt skolskjutsreglemente har tagits fram efter önskemål från kommuner och på 
uppdrag av regionstyrelsen, genom regionplanen. Reglementet har tagits fram av en 
arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits till. Representanter från elva kommuner 
samt tjänsteperson från kollektivtrafikförvaltning deltog i arbetet under perioden 
november 2019 - september 2020.   
 
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler 
för skolskjuts i länet samt anpassa till dagens samhälle och trafik. Ett gemensamt 
skolskjutsreglemente för hela länet är även en förutsättning för den genom 
skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och samma skolskortskostnad 
för alla kommuner. Reglementet är ett dokument för dialog mellan 
huvudman/kommun och vårdnadshavare.  
 
Remissförfarande har genomförts enligt gällande remisstid, inkluderad sommaren, fyra 
månader. Remissvaren från länets alla femton kommuner har därefter bearbetats i 
bifogat reglemente av ovan beskriven arbetsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Länsövergripande skolskjutsreglemente inkl. lokalbilaga-länets kommuner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar länsövergripande skolskjutsreglemente. 

Yrkande 
Christina Bröms (C) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.  

Sändlista 
Kollektivtrafikförvaltningen 
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§ 290 MK KS 2020/00507-1 

 

Julgåva 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att alla månadsanställda medarbetare får en julgåva i form 
av gåvokort till ett värde av 300 kronor. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun har i flera år valt att visa sina medarbetare uppskattning genom att 
bjuda in till gemensam julmåltid som efter upphandling organiserats utifrån respektive 
förvaltnings förutsättningar och bekostats av kommunstyrelsen. Under rådande 
pandemi är det omöjligt att bjuda in till gemensam julmåltid.  
 
Kommunledningen föreslår därför att Mora kommun detta år visar sin uppskattning 
genom att ge månadsanställda medarbetare en julgåva i form av ett gåvokort till ett 
värde av 300 kronor. Kortet kan användas hos lokala företag i Mora. På så sätt kan 
kommunen med denna insats även bidra till att stötta det lokala näringslivet. 
 
Beräknat på 1870 anställda innebär detta en kostnad för kommunen om 561 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att alla månadsanställda medarbetare får en julgåva i form 
av gåvokort till ett värde av 300 kronor. 

Sändlista 
- 
 


