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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2021-05-03 kl. 18:30 
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 (justering 2021-05-11, kl. 11:30) 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 

1. Medborgarförslag - LEGO-museum 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

2. Medborgarförslag - Äng och naturområde vid Saxvikens västra strand 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

3. Medborgarförslag - Äng och köksträdgård nedanför Mora folkhögskola 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

4. Medborgarförslag - Anlägg en gång- och cykelväg längs Våmhusvägen genom Våmhus 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

5. Medborgarförslag - Vykort till husägare 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

  

Sammanträdet kommer att genomföras med fullt antal ledamöter.   
 

Åhörare och ersättare hänvisas till att istället för närvaro följa sammanträdet som livesänds via länk på Mora 
kommuns hemsida eller lyssna på sammanträdet som direktsänds på Radio Siljan.  
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6. Medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Bryggerivägen och Årängsvägen via 

Oxbergsleden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 
kommunstyrelsen. 

7. Motion - Folkomröstning om skolbyggnation på Strandenområdet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

8. Motion – Renovering av befintliga skolbyggnader 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

9. Interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande Rose-Marie Bogg (C) om 
tilläggsbelopp för barn med behov av särskilt stöd. 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

10. Interpellation till socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) om hur det 
särskilda statsbidraget för äldreomsorg används 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

Revisorerna informerar 

Information om läget med pandemi covid-19 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. VA-policy, policy för vatten och avlopp 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till policy för vatten och avlopp. 
 

 2. VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-
2025. 
 

 3. Besvarande av motion om mer konst för allmänheten 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 
 

 4. Besvarande av motion om genomfart Garsås 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  
 

 5. Besvarande av motion om bättre information om Genomfart Mora 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad.  
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 6. Mora kommuns årsredovisning år 2020 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns årsredovisning för år 

2020. 
2. Av kommunens resultat ska 9,5 mkr avsättas efter 

balanskravsjusteringar till resultatutjämningsreserven. 
 

 7. Revisionsberättelse för Mora kommun år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen, avseende år 2020, till 
handlingarna. 
 

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ avseende verksamhetsåret 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, 
de gemensamma nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, 
avseende 2020 års verksamhet.  
 
Protokollsanteckning 
Noteras till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i 
beslutet för den styrelse/nämnd/bolag som vederbörande själv är ledamot 
eller ersättare/suppleant i. 
 

 9. Covid-19: Rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätt att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser till kommunstyrelsen. 
 

 10. Försäljning av vindkraftverk på Hedboberget i Rättviks kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en 
process med att sälja kommunens vindkraftverk på Hedboberget. 
 

 11. Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (C) till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. 

2. Beslutet gäller från och med 2021-05-11. 
 

 12. Beslut om paket A eller paket B på Strandenområdet 
Förslag till beslut presenteras efter kommunstyrelsens extrainsatta 
sammanträde 3 maj. 
 

 13. Borgen Kais Mora 
Förslag till beslut presenteras efter kommunstyrelsens extrainsatta 
sammanträde 3 maj. 
 

 14. Covid-19 - Driftbidrag Kais Mora 2021 
Förslag till beslut presenteras efter kommunstyrelsens extrainsatta 
sammanträde 3 maj. 
 

 15. Covid-19 - Extra föreningsstöd Mora IK 2020-04-01 – 2021-09-30 
Förslag till beslut presenteras efter kommunstyrelsens extrainsatta 
sammanträde 3 maj. 
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Besvarande av interpellationer och frågor 

1. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) besvarar interpellation om att uppdra 
till socialnämnden att ta fram åtgärdsplan.  

2. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) besvarar interpellation om införande av 
rullande uppföljning och prognos.  

3. Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) besvarar interpellation om 
socialnämndens budgetram 2021. 

4. Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) besvarar interpellation om 
revisionsrapport om socialnämndens styrning, ledning och uppföljning. 

5. Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) besvarar interpellation om särskilt 
boende enligt socialnämndens nämndplan 2021 

6. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) besvarar interpellation om 
representation i kommunstyrelsen.  

7. För- och grundskolenämndens ordförande Rose-Marie Bogg (C) besvarar 
interpellation om tilläggsbelopp för barn med behov av särskilt stöd.  

8. Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) besvarar interpellation om hur det 
särskilda statsbidraget för äldreomsorg används. 

 

Delgivningar 
1. För- och grundskolenämndens svar på revisionsrapport om ekonomistyrning 

2. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om att bygga fler hyresrätter i 
kommunens regi och sluta sälja ut de som finns 

3. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om att rädda centrum 

4. Socialnämndens ej verkställda beslut kvartal fyra 2020 

5. Länsstyrelsens beslut om ny sammanräkning för Miljöpartiet 

6. Länsstyrelsens beslut om ny sammanräkning för Centerpartiet 

7. Nodava AB:s besvarande av granskning av upphandling och inköp 

8. Uppföljning av Mora kommuns samlade internkontroll 2020 

9. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om gång- och cykelport på E45. 

10. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag om att sälja Gopshus 
skidanläggning.  

11. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om bojar och linor vid 
Tingsnäsbadet 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


