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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 18:30, 2023-03-27 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering  (justering måndag 3 april kl. 15:00) 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 

1 Medborgarförslag om målning av övergångsställen Vasagatan 
och Vasaloppsvägen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter 
besvarandet till teknik- och servicenämnden. 
 

2023/177 

2 Medborgarförslag om ny lekpark 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter 
besvarandet till teknik- och servicenämnden. 
 

2023/176 

3 Medborgarförslag om att bygga ny simhall  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter 
besvarandet till kultur- och fritidsnämnden. 
 

2023/159 

4 Motion om utökning av antalet platser inom särskilt boende och 
trygghetsboenden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen.  
 

2023/172 

5 Motion om språkkrav inom omsorgen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen. 
 

2023/171 

Revisorerna informerar 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 

6 Besvarande av motion om att senarelägga byggnationen av 
skolan på Strandenområdet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

2023/51  
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7 Besvarande av motion om att senarelägga ishall 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

2023/52  

8 Besvarande av motion om utredning om att restaurera 
Lejonvillan för att bli industri- och kommunalhistoriskt museum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

2023/56  

9 Strategisk plan 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan 2023-2026. 
 

2023/137  

10 Avsteg från uppdragsavtalet mellan Mora kommun, Morastrand 
AB och Mora kommunfastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsteget i uppdragsavtalet genom att 
ansvaret för detaljplaneprocessen övergår till Mora kommun. 
 

2023/132  

11 Revidering av bolagsordning för Mora kommunfastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad bolagsordning 
för Mora kommunfastigheter AB.  
 

2023/182  

12 Nyemission i Mora kommunfastigheter AB 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner att Morastrand AB inom 

befintlig borgensram lånar 25 miljoner kronor för kontant 
utökning av Mora kommunfastigheter AB:s aktiekapital samt 
tecknar avtal om förvärv av aktier.  

2. Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att 
styrelsen och bolagsstämman för Mora kommunfastigheter 
fattar för nyemissionen erforderliga beslut. 
 

2023/195  

13 Kostnadstäckning för trygghetsboenden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner att 1,3 miljoner kronor 

tillskjuts Morastrand AB för en kostnadstäckning för uteblivna 
hyresintäkter för 2023. 

2. Omfördelning av socialnämndens ram till kommunstyrelsens 
ram med 1,3 miljoner kronor. 

3. Morastrand AB uppdras utarbeta förslag så att full 
kostnadstäckning uppnås för samtliga ytor i de tidigare 
trygghetsboendena. 
 

2023/148  
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14 Svenska för invandrare för flyktingar som omfattas av 
massflyktsdirektivet  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasienämnden att 

erbjuda flyktingar, som under perioden de omfattas av 
massflyktsdirektivet, undervisning i svenska för invandrare.  

2. Kostnad per månad och person fastställs till 4 200 kronor som 
bekostas genom att gymnasienämnden tillförs en tillfällig 
ramförstärkning som hanteras inom arbetet med reviderad 
kommunplan.  

3. För det fall samverkande kommuner inte fattar ett likalydande 
beslut, uppdras gymnasienämnden att för Mora kommuns del 
erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet 
undervisning i svenska för invandrare.  

4. Gymnasienämnden uppdras om möjligt söka finansiering 
genom lämpliga projekt för att bekosta stödet. 

 

2023/201  

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 

15 Teknik- och servicenämndens besvarande av medborgarförslag 
om farthinder på Moragatan 

2023/192  

16 Socialnämndens ej verkställda beslut kvartal fyra 2022 2023/207  
 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


