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Stranden området

18/10-21

Efter många ändringar av inriktningsbeslut gällande Stranden området har 
kommunfullmäktige   2021-06-21 beslutat följande:

- 1.  Mora kommun hyr och upplåter till en extern aktör att bygga en 7–9 
skola för ca 800 elever, en fullstor idrottshall med läktare klassad för 
bollsport, en blackbox, lämna Rosa huset orört till sitt yttre, på Noret 
skolan skapa plats för förskoleplatser samt en byggrätt med bostäder 
på Morkarlbyhöjden 7–9.

- 2. Kommundirektören uppdras ta fram lämpliga förslag på 
utvecklingsområden som i avtal med aktören direktanvisas för 
bostadsetableringar i Mora, där minst 300 bostäder utöver bostäderna 
på Morkalbyhöjden 7–9 ska byggas inom 10 år, varav hälften ska vara 
byggda under de första fem åren.

Vänsterpartiet Mora har tidigt bedömt lokalisering av en högstadieskola på 
Stranden området som olämplig och föreslagit alternativa lokaliseringar. En 
skola byggs för att samla elever/personal och vara ett område även för andra 
aktiviteter under en tidsperiod av 50–70 år. Vänsterpartiet Mora anser därför att 
området som omgärdas av trafikleder och undermåliga grönområden inte är 
lämpligt. Dessutom begränsas eventuell utbyggnad om det blir fler elever än 
skolan är tänkt att rymma. I vårt yttrande till FÖP 2030 pekar vi på området vid 
Sandänganas skjutbana som ett icke utrett alternativ. Vänsterpartiet Mora har 
även pekat ut Tingsnäs som alternativ. Kanada-området kan även det vara ett 
bra alternativ.
Av beslutet i KF 2021-06-21 framgår kommunens möjlighet att återköpa 
Strandens fastighet med byggnader efter 25 år till marknadspris. I samma 
beslutspunkt 2 framgår vilket uppdrag KF har delegerat till kommundirektören. 
Detta uppdrag innebär att de lokala byggföretagen inte får delta i den så viktiga 
planeringsprocessen med att utforma Mora kommuns bostadsplanering eller 
byggandet av efterfrågade hyreslägenheter. Inriktningsbeslutet avkräver aktören
byggnation av bostäder men kräver inte ett byggande av hyreslägenheter. Det 
kommunala bostadsbolaget Mora Strand AB omnämns i inriktningsbeslutet om 
bostadsutveckling, inte som en aktör för byggande av nya hyreslägenheter, utan 
som ett bolag vars andel av hyresbeståndet skall minskas. Vänsterpartiet i Mora 



anser det självklart att Mora Strand AB med dess bolagsstyrelse är en viktig 
aktör för att garantera bostadssökande en hyreslägenhet och inte som ett 
bostadsbolag som av inriktningsbeslutet hindras delta i planerna för 
bostadsutveckling av hyreslägenheter.
Inriktningsbeslutet från KF 2021-06-21 innebär att 
aktören/fastighetsbolag måste förvärva fastigheten på Stranden, men 
beslutet berör inte den viktiga frågeställningen om dagens 
marknadsvärde av fastigheten på Strandens skolområde, eller vem som 
fattar beslut om fastighetens försäljning. Vänsterpartiet Mora har röstat 
nej till att hyra den nya högstadieskolan och övriga byggnader och 
kommer rösta nej till en försäljning av fastigheten. Vid en försäljning 
förlorar kommunen rådigheten över fastigheten under minst 25 år enligt 
junibeslutet i KF.

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet i Mora:
- Att kommunfullmäktige och Moras invånare snarast presenteras 

tidsplan gällande försäljning av fastigheten på Strandens 
skolområde.

- Att det är kommunfullmäktige beslutar om eventuell försäljning 
av nämnda fastighet.
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