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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2019-11-25 kl. 17:30 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering (justering fredag 2019-11-29 kl. 10:00) 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag om högre habiliteringsersättning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till socialnämnden.  

Informationsärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av medborgarförslag - Öppna kommunstyrelsens 

möten för allmänheten 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

 2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och fastställer timtaxan till 1070 kronor att gälla från och 
med 1 januari 2020. 

2. Upphäver tidigare fastställd taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område antagen 2013-12-09. 

3. Miljönämnden uppdras att årligen indexuppräkna taxans fasta- och 
timavgifter enligt Prisindex för kommunal verksamhet. Utgångspunkt 
för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

 
 3. Revidering av timtaxan för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige delegerar till Mora Orsa miljönämnd att besluta 
om att uppdatera taxebestämmelserna utifrån ändringar i den nya 
kontrollförordningen (EU) 2017/625.  

2. Uppdra till Mora Orsa miljönämnd att till kommunfullmäktiges möte 
i juni 2020 inkomma med förslag på ny taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet utifrån den nya kontrollförordningen. 
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 4. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
att gälla från och med 2020-01-01 

2. Upphäver tidigare taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antagen 
2012-06-25 

 
 5. Taxor och avgifter 2020 för socialnämndens verksamheter 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter 2020 för 

socialnämndens verksamhet, enligt socialnämndens förslag.  
2. Kommunfullmäktige fastställer prövningsavgifter enligt alkohollagen 

och rörlig tillsynsavgift, beroende av omsättning av alkoholdrycker 
per år i kronor, till samma nivå som 2019, enligt socialnämndens 
förslag. 

3. Kommunfullmäktige fastställer prövningsavgifter enligt tobakslagen, 
övriga tillsynsavgifter och övriga avgifter, enligt socialnämndens 
förslag. 

4. Besluten gäller från och med 2020-01-01.  
 

 6. Revidering av kommunplan 2020 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2020 med utblick åren 
2021 - 2022.  

2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 26,9 miljoner 
kronor för år 2020, 26,6 miljoner kronor för år 2021 och 30,0 
miljoner kronor för år 2022.  

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

4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram 2020 motsvarande 
87,5 miljoner kronor för år 2020.  

5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 70 
miljoner kronor för år 2020. 

 
 7. Gemensam upphandlingsorganisation Mora, Orsa, Älvdalen  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till upphandlingspolicy med 

försörjningsstrategi och riktlinjer för upphandling och inköp i Mora 
kommun.  

2. Upphäva riktlinjer för inköp och upphandlingsverksamhet antagen av 
kommunfullmäktige 2017-09-17 § 75. 

3. Uppdrar till kommundirektörerna att underteckna uppdrags- och 
samarbetsavtal avseende upphandling inom Mora, Orsa och 
Älvdalens kommuner. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner 
fattar ett likalydande beslut.  

 
 8. Riktlinje skyddade personuppgifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar riktlinjen för skyddade personuppgifter 
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 9. Val av ersättare i socialnämnden 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Mait Lindh (C). 
2. Till ersättare i socialnämnden från och med 2020-01-02 och 

resterande del av mandatperioden, väljs NN (C). 
 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Revisionsrapport, vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning 

2. Svar på skrivelse från PRO i Mora 

3. Namninsamling - Rädda Återbruket 

4. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för Morapartiet 

5. Populärrapport LUPP 2018, kunskap m unga i Mora 

6. Protokoll MK Kommunfullmäktige 2018-2021 2019-10-21 

7. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2019-2022 2019-11-05 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 

 


