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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2020-09-14 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 

 
 

 

 

 

 

Öppnande, närvaro, justering  (justering 24 september kl. 13:15) 

Information om kommunfullmäktiges arbetsordning 

Revisorerna informerar 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag - Gång- och cykelväg längs Svedjärnsvägen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till tekniska nämnden. 

 

2. Medborgarförslag - Upprensning vid Tuvan för större strandområde 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

3. Medborgarförslag – Stoppa snabellagning i kommunens vägnät 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till tekniska nämnden. 

 

4. Medborgarförslag – Stoppa genomfartstrafik på Utmelandsvägen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till tekniska nämnden. 

 

5. Medborgarförslag - Förbud att mata fåglar i Mora centrum/Strandenområdet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen. 

  

Sammanträdet genomförs i enlighet med Överenskommelse mellan partierna i Mora angående 
reducerat kommunfullmäktige under speciella omständigheter. 
 

Åhörare och ersättare ombedes respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer och istället  
för närvaro följa sammanträdet på distans.  

Sammanträdet livesänds via länk på Mora kommuns hemsida och direktsänds på Radio Siljan.  
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6. Medborgarförslag – Bojar och linor vid Tingsnäsbadet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlåter besvarandet till tekniska 

nämnden. 

 

7. Motion - Hantering av kommunens grönytor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen.  

 

8. Motion – Bättre information om Genomfart Mora 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen.  

 

9. Motion – Genomfart Garsås 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen.  

 

10. Interpellation – Genomfart Mora  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

 

11. Interpellation - Eskalerande problem med bilburna ljudanläggningar.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

  

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion - Säkra kompetensförsörjning och 

attraktivitet inom omvårdnadsyrken 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 2. Besvarande av motion - Ökad trafiksäkerhet på Badstubacksbron 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 
 

 3. Besvarande av motion - Rullande uppföljning och prognos 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  
 

 4. Besvarande av motion - Egna kök 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 
 

 5. Besvarande av motion - Veganmat som bas 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
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 6. Besvarande av motion - Ekonomihjälp vid budgetar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 7. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige tar bort texten och inom konsumentfrågor i 
föreslag till kultur- och fritidsnämndens reglemente, § 2 övriga 
uppgifter. 

2. I övrigt antas förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 

 8. Redovisning och granskning av partistöd år 2019 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisning från Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Morapartiet, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. 

2. Miljöpartiet erhåller 50 % av det totala partistödet och betalning i 
september månad betalas inte ut. 

 
 9. Sammanträdesplan år 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för år 
2021 för kommunfullmäktiges sammanträden.  
 

 10. Mora kommuns uppvaktning för utförd idrottsprestation 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige kompletterar Mora kommuns uppvaktning för utförd 
idrottsprestation att även gälla juniorer, 15 år och uppåt.  
 

 11. Regler för föreningsbidrag 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens förslag med tillägget 
att det ska benämnas regler för föreningsbidrag.  
 

 12. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd 
till förtroendevalda (OPF-KL18)  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda, OPF-KL 18, med tillhörande bilagor, i enlighet med 
Sveriges Kommuner och Regions styrelses beslut.  
 

 13. Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av avtalet för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 
lämnar motsvarande godkännande. 

 
 14. Samarbetsavtal mellan Mora kommun och Changchun, 

Folkrepubliken Kina och översyn av vänortsavtal 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige säger upp samarbetsavtal med Changchun, 
Folkrepubliken Kina. 

2. Kommunstyrelsen, tillsammans med vänortskommittén 
(kommunstyrelsens ordförande och fullmäktiges presidium) uppdras att 
se till att en översyn av kommunens internationella samarbeten samt 
vänorter genomförs.  
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 15. Återförande av medel och äskande av medel 2021 för Gustav Vasa-
jubileet 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller kultur- och fritidsnämnden önskan att 
återföra 150 000 kronor av den tillfälliga ramökningen för Gustav 
Vasa-jubileet 2020. 

2. Äskande om att överföra 100 000 kronor till 2021-års budget, för 
omnämnt jubileum, hänskjuts till behandling av revidering av 
kommunplan 2021. 

 
 16. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Marget och Stig Richardssons stiftelse för år 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons stiftelses 
årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
år 2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i.  
 

 17. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Mora 
kommuns förvaltade fonder för år 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders 
årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
år 2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 
 

 18. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora gymnasium för 
år 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för 
Mora gymnasiums årsredovisning för år 2019 samt beviljar 
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 
 

 19. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner M/S Gustaf Wasa AB:s årsredovisning för år 
2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 
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 20. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons 
minnesfonds årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 
 

 21. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds 
årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
år 2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 
 

 22. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums 
årsredovisning för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
år 2019. 
 

 23. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning 
för år 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 
 

 24. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea 
och Karl Lärkas stiftelse för år 2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses 
årsredovisning för 2019 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 
2019. 
 
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet om godkännande av årsredovisning eller om ansvarsfrihet för 
styrelse som vederbörande är ledamot eller ersättare i. 
 

 25. Val av ersättare i valnämnden (S) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Isa Bozdogen (S). 
2. Till ersättare i valnämnden, resterande del av mandatperioden, väljs 

NN (S). 
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 26. Val av ersättare i valnämnden (M) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Marit Poutamo (M). 
2. Till ersättare i valnämnden, resterande del av mandatperioden, väljs 

Katarina Lavin Bogg (M). 
 

 27. Val av ersättare i kommunstyrelsen (MP) 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer NN (MP) till ersättare i kommunstyrelsen, för 
resterande del av mandatperioden.  
 

 28. Val av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Simon Granath (SD). 
2. Till ersättare i kommunstyrelsen, resterande del av mandatperioden, 

väljs Ingemar Björn (SD). 
 

 29. Val av ersättare i kommunstyrelsen (L) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Jörgen Öhrström (L),  
2. Till ersättare i kommunstyrelsen, resterande del av mandatperioden, 

väljs Mats-Gunnar Eriksson (L). 
 

 30. Val av ledamot i byggnadsnämnden (S) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Iza Bozdogen (S). 
2. Till ledamot i byggnadsnämnden, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (S) 
 

 31. Val av ersättare i gymnasienämnden (M) 
Förslag till beslut 

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

väljs Lars-Erik Lohman (M). 
 

 32. Val av ledamot i tekniska nämnden (L) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Jörgen Öhrström (L),  
2. Till ledamot i tekniska nämnden, resterande del av mandatperioden, 

väljs Mats-Gunnar Eriksson (L). 
 

 33. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (L) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Mats-Gunnar Eriksson (L). 
2. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, resterande del av 

mandatperioden, väljs Hanna Romelin (L). 
 

Besvarande av interpellationer och frågor 

1. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) besvarar interpellation – 

Genomfart Mora  
 

2. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) besvarar interpellation - 

Eskalerande problem med bilburna ljudanläggningar.  
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Delgivningar 
1. Socialnämndens besvarande av medborgarförslag om tillfälliga och alternativa 

äldreboenden 

2. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om lastbilsförbud och 

parkeringsförbud efter Ekittvägen i båda riktningarna 

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


