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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2019-06-17 kl. 17:00 
Plats: Andreasgården 
 
 

 

Öppnande, närvaro, justering   (justering torsdag 20 juni kl. 10:30) 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Interpellation till socialnämndens ordförande om att missbruket går ner i 

åldrarna. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Revidering av servicenämndens reglemente 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige reviderar servicenämndens reglemente enligt förslaget. 
 

 2. Rutiner och riktlinjer för ortsnamnsverksamhet och adressättning 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar rutiner och riktlinjer för ortnamnsverksamhet och 
adressättning. 
 

 3. Igångsättningsbeslut – reviderat beslut gällande nya avdelningar 
Tuvans förskola 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att tekniska nämnden upphandlar och hyr in 
moduler för avdelningar på Tuvans förskola.  
 

 4. Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 1 2019 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden 
januari-april 2019.  

2. Kommunfullmäktige tillför för- och grundskolenämnden en 
ramökning med 4,5 miljoner kronor. 

3. Kommunfullmäktige fastställer nytt budgeterat resultat för 2019 till 
27,5 miljoner kronor. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att presentera 
ett förslag till reviderad placeringspolicy med syfte att förenkla 
återrapporteringen kring pensionsfondens utveckling och begränsa 
återrapportering till delårsrapport och årsbokslut. 

 
 5. Skattesats för år 2020 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22,34 kronor. 
 

OBS! 
Sammanträdet  
börjar kl. 17:00 
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 6. Kommunplan 2020 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2020 med utblick åren 

2021 - 2022.  
2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 25,5 miljoner 

kronor för år 2020, 23,8 miljoner kronor för år 2021 och 26,9 
miljoner kronor för år 2022.  

3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas 
nettokostnadsramar år 2020 med utblick 2021 - 2022.  

4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram 2020 motsvarande 
82,5 miljoner kronor för år 2020.  

5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 20 
miljoner kronor för år 2020. 
  

 7. Namnsättning av Noret 159:2, 218:1 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att namnsätta det nya handelsområdet norr om 
Färnäs till Färnäs kvarn. 
 

 8. Val av ersättare i gymnasienämnden och val av nämndeman till 
Tingsrätten i Mora 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lars Rydstedt (M). 
2. Till ersättare i gymnasienämnden, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (M). 
3. Till nämndeman i Tingsrätten i Mora, resterande del av perioden 

2016-2019, väljs Agneta Ersson (M). 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Besvarande av interpellation om vad Mora gör när barnkonventionen blir lag 

2020 

2. Besvarande av interpellation om att missbruket går ner i åldrarna 

Delgivningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag om staty i 

Våmhus. 

2. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om fartdämpande åtgärd 

Ängsvägen. 

3. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om sandning av gång- 

och cykelvägar. 

4. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om bullerskydd E45. 

5. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om att minska onödig 

bestrålning. 

6. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om 

klimatomställningsplan. 

7. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om cykelväg Nusnäs-

Färnäs/Mora. 

8. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner, per 2019-05-28. 

9. Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut kvartal 1 2019 

10. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07 

11. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 
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Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


