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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2021-06-21 kl. 17:00 (inloggning 16:20-16:40) 
Plats: KS-rummet/digitalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande kallas för närvaro i KS-rummet:  
Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  
Justerare  
Kommundirektör  
Kommunsekreterare  
 
Följande kallas för digital närvaro:  
Övriga ledamöter deltar digitalt. För tjänstgörande ledamöter/ersättare som deltar digitalt, men vill göra 
det ifrån kommunens lokaler, finns konferensrum tillgängligt. 
 

Öppnande, närvaro, justering (2021-06-30 kl. 11:00) 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag - Avgifter för torghandel 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

2. Medborgarförslag - Cykelväg Bonäs-Våmhus 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

3. Medborgarförslag - Översyn av kommunens parkeringsplatser 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

4. Medborgarförslag - Arena på Strandenområdet 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

  

Sammanträdet kommer att genomföras med fullt antal ledamöter.  

Åhörare och ersättare hänvisas att istället för närvaro följa sammanträdet som livesänds via länk 

på Mora kommuns hemsida eller lyssna på sammanträdet som direktsänds på Radio Siljan.  

OBS! 

Sammanträdet 

startar kl. 17:00 
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5. Motion - Laddningspark vid Strandenområdet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

 

6. Motion - Jämställd snöröjning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

 

7. Motion - Upplag för jord och grusmassor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

 

8. Motion - Språkplikt vid ansökan om försörjningsstöd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

 

9. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om heltidsresan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

Revisorerna informerar 

Information om läget med pandemi covid-19 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av medborgarförslag om åtgärd av defekta 

vattenledningar på Rödmyren 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som bevarat. 
 

 2. Besvarande av motion om hantering av medborgarförslag 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 3. Besvarande av motion om koldioxidbudget 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

 4. Prioritering av detaljplaner 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer prioritering av detaljplaner 2022. 
 

 5. Avfallstaxa 2022 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer höjning av avfallstaxa med 10 %. 
2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.  
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 6. Vatten- och avloppstaxa 2022 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer brukningsavgifter och 

anläggningsavgifter för vatten och avlopp i enlighet med Moravatten 
AB:s förslag. 

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.  
 

 7. Taxor och avgifter inom vård- och omsorg 2022 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer 2022 års taxor och avgifter inom 
vård- och omsorg för socialnämndens verksamhet. 

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 
 

 8. Taxor och avgifter för Dalabibliotek 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya gemensamma 
avgifter för Dalabiblioteken och Mora folkbibliotek. 

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 
 

 9. Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2021 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslagen till tillägg och ändringar i taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2021 taxebilaga 1 och 
taxebilaga 2. 

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 
3. En översyn ska göras av taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 2021, inför fullmäktiges beslut i november 2021, om 
revidering av kommunplan. 

 
 10. Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor/avgifter för Brandkåren Norra 

Dalarnas verksamhet. 
2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 

 
 11. Tillfällig revidering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark, 

parkeringsdispenser på kommunala parkeringar samt 
felparkeringsavgifter 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för upplåtelse 
av allmän platsmark, parkeringsdispenser på kommunala parkeringar 
samt felparkeringsavgifter. 

2. Tekniska nämnden uppdras att ta fram ett nytt och mer långsiktigt 
förslag till taxa för upplåtelse av allmän platsmark för beslut i 
fullmäktige juni 2022.  

 
 12. Verksamhetsuppföljning VUP 1 2021 

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. Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att på 
kommunstyrelsens sammanträde 24 augusti återrapportera hur 
arbetet med internt och externt stöd fortlöper. 

3. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden 
januari-april 2021.  
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 13. Skattesats 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2022 till oförändrat 22,34 

kronor.  

 14. Kommunplan 2022 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2022 med utblick åren 
2023-2024.  

2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 30,3 miljoner 
kronor för år 2022, 30,1 miljoner kronor för år 2023 och 22,9 
miljoner kronor för år 2024.  

3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas 
nettokostnadsramar år 2022 med utblick 2023-2024.  

4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram motsvarande 131,3 
miljoner kronor för år 2022.  

5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 70 
miljoner kronor för år 2022. 

 
 15. Konkurrensutsättningsprogram, med riktlinjer 2020-2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar konkurrensutsättningsprogram med riktlinjer 
2020-2022. 
 

 16. Revidering av riktlinjer för fakturering och kravhantering 
Förslag till beslut, 
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för fakturering och 
kravhantering och upphäver därmed tidigare versioner. 
 

 17. Seljabron 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska förvaltningen att inom 
angivna ekonomiska ramar upphandla och genomföra åtgärder på 
Selja/Östnor bron. 

2. Investeringen finansieras genom omfördelning från ställplatser med 
1,5 miljoner kronor samt resterande medel på 0,5 miljoner kronor 
från övrig infrastruktur. 

3. Kapitalkostnader tillförs tekniska nämnden när projektet är slutfört. 
 

 18. Ansvarsfrihet för Brandkåren Norra Dalarna 2020 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Brandkåren Norra 
Dalarna 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna för verksamhetsåret 2020. 

 
 19. Ansvarsfrihet för Norra Dalarnas samordningsförbunds styrelse 

år 2020 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2020. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Norra Dalarnas samordningsförbunds 
styrelse och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet. 
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 20. Gemensam miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande 

förvaltning 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en 
gemensam miljö- och byggnadsförvaltning från 1 september 2021 och 
i en gemensam miljö- och byggnadsnämnd från 1 januari 2023, vilka 
ersätter tidigare beslutade avtal mellan kommunerna. 

2. Kommundirektören uppdras underteckna avtalet för den 
gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen och 
kommunstyrelsens ordförande uppdras underteckna avtalet för den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ska inleda det 
roterande ordförandeskapet. I övrigt fastställer kommunfullmäktige 
förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 21. Organisationsöversyn av serviceförvaltningens verksamhet och 
tekniska förvaltningens verksamhet 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska förvaltningen och 
serviceförvaltningen ska organiseras i en gemensam förvaltning att 
gälla från och med 1 januari 2022. 

2. Kommunstyrelsen uppdras ta fram förslag till reglemente för att bilda 
en servicenämnd som ersätter nuvarande teknisk nämnd och 
servicenämnd att gälla från och med 1 januari 2022.   

 
 22. Översyn av kommunens internationella utbyte 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige säger upp de formella vänortsavtalen med 

Oberammergau i Tyskland, Vörå i Finland, Val di Fiemme i Italien 
samt Mora i Minnesota, USA. 

2. Kommunens vänortskommitté byter namn till ”Kommittén för 
nationaldag och internationellt utbyte” och ges i uppdrag att ansvara 
för samordning och uppföljning av årligt nationaldagsfirande i 
kommunens regi samt kommunens internationella utbyte. 

 
 23. Ny organisation för kommunal skyddsjakt 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer för kommunala 

skyddsjägare i Mora kommun samt avtal om kommunal skyddsjakt i 
Mora kommun. 

2. Upphäver riktlinjer för kommunal skyddsjakt i Mora kommun 
antagen av fullmäktige 2019-09-1 6 § 65. 

 
 24. Val av ombud och ombudsinstruktion vid förenings-, bolags- och 

jordägarstämmor 
Förslag till beslut 

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 2019-2022.  
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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.  

 
 25. Borgen Kais Mora 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige ingår kommunal borgen för Kais Mora för 

checkkrediten så som för egen skuld om maximalt 1 500 000 kronor 
under förutsättning att föreningen upprättar en nedskrivningsplan. 
Nedskrivning av det totala beloppet på checkkrediten ska börja från 
och med år 2022. Kommunens borgensåtagande minskar med 
motsvarande belopp årligen.  

2. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2021-05-03 § 41. 
 

 26. Kultur-, idrott- och fritidspolitiskt program 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till kultur-, idrott- och 
fritidspolitiskt program. 

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 
 

 27. Inriktningsbeslut, paket Strandenprojektet och bostadsutveckling 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige går vidare med att kommunen 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 Noretskolan skapa plats för förskole-
platser 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 Morkarlbyhöjden 7-9 ska byggas inom 10 år, varav 
hälften ska vara byggda under de första fem åren. 

 
 28. Val av ledamot i byggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Ulriksen (C). 
2. Till ledamot i byggnadsnämnden, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (C). 
3. Beslutet gäller från och med 2022-01-01.  

 
 29. Val av ledamot i Moravatten AB:s styrelse 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Ulriksen (C).  
2. Till ledamot i Moravatten AB:s styrelse, resterande del av 

mandatperioden, väljs NN (C). 
3. Beslutet gäller från och med 2022-01-01. 
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 30. Val av suppleant i Nodava AB:s styrelse 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Ulriksen (C). 
2. Till suppleant i Nodava AB:s styrelse, resterande del av 

mandatperioden, väljs NN (C). 
3. Beslutet gäller från och med 2022-01-01. 

 
 31. Val av ledamot i socialnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Berit Olars (C). 
2. Till ledamot i socialnämnden, resterande del av mandatperioden, väljs 

NN (C). 
3. Beslutet gäller från och med 2021-08-01. 

 
 32. Val av ersättare i styrelsen för Siljansfors skogsmuseum 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Mats Friberg (M). 
2. Till ersättare i styrelsen för Siljansfors skogsmuseum, resterande del 

av mandatperioden, väljs NN (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2021-07-01. 

 
 33. Val av ledamöter, ersättare och ordförande i Svea och Karl Lärkas 

stiftelse 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Bengt Jernhall (C) och 
avsägelse från Lars Nises (C). 

2. Till ledamot i Svea och Karls Lärkas stiftelse, för resterande del av 
mandatperioden, väljs NN (C).  

3. Till ledamot i Svea och Karls Lärkas stiftelse, för resterande del av 
mandatperioden, väljs NN (KD).  

4. Till ordförande i Svea och Karls Lärkas stiftelse, för resterande del av 
mandatperioden, väljs NN (C). 

5. Till ersättare i Svea och Karls Lärkas stiftelse, för resterande del av 
mandatperioden, väljs NN (C). 

6. Besluten gäller från och med 2021-07-01. 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Länsstyrelsens beslut om ny sammanräkning för fullmäktige (C) 

2. Namninsamling om att bevara Mora kulturhus på befintlig plats 

3. Socialnämndens ej verkställda beslut första kvartalet 2021 

4. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


