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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2021-09-13 kl. 18:30 (inloggning för förtroendevalda kl. 17:50-18:15) 
Plats: KS-rummet/digitalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande kallas för närvaro i KS-rummet:  
Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  
Justerarna 
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 (2021-09-21 kl. 11:00) 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag - Renovering av Noret/Färnäs löpslingor 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kultur- och fritidsnämnden. 

 

2. Medborgarförslag - Hundrastgård 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

3. Medborgarförslag – Gångtunnel Köpmansgatan och kajenområdet 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

4. Motion – Naturskola 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

 

Sammanträdet kommer att genomföras med fullt antal ledamöter.  

Åhörare och ersättare hänvisas 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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Revisorerna informerar 

Information om läget med pandemi covid-19 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 
 

Beslutsärenden 
 1. Kostpolicy för måltider och livsmedel i Mora kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer kostpolicy för måltider och livsmedel i 
Mora kommun. 

2. Upphäver policy för måltider och livsmedel i Mora kommun antagen 
2018-11-27.   

 
 2. Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten - 

Gesundastranden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde för dricksvatten 
och spillvatten för Gesundastranden i enlighet med Moravatten AB:s förslag. 
 

 3. Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten - del av 
Sågdammsvägen, Gesunda 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde för dricksvatten 
och spillvatten, del av Sågdammsvägen i Gesunda i enlighet med Moravatten 
AB:s förslag. 
 

 4. Redovisning och granskning av partistöd 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning från Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Morapartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet. 
 

 5. Sammanträdesplan år 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till sammanträdesplan för år 2022 
enligt alternativ 3. 
 

 6. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Marget och Stig Richardssons stiftelse för år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons stiftelses 
årsredovisning för år 2020 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet 
för år 2020. 
 
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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 7. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Mora 

kommuns förvaltade fonder för år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders 
årsredovisning för år 2020 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet 
för år 2020. 
 
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. 
 

 8. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för Mora gymnasium för 
år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa elverks stipendiefond för 
Mora gymnasiums årsredovisning för år 2020 samt beviljar 
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2020. 
 
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. 
 

 9. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen M/S Gustaf Wasa AB 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner M/S Gustaf Wasa AB:s årsredovisning för år 
2020 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2020. 
 
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. 
 

 10. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons 
minnesfonds årsredovisning för år 2020 samt beviljar styrelseledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
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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 11. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds 
årsredovisning för år 2020 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet 
för år 2020. 
 
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. 
 

 12. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums 
årsredovisning för år 2020 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet 
för år 2020. 
 
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. 
 

 13. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning 
för år 2020 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2020. 
 
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. 
 

 14. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea 
och Karl Lärkas stiftelse för år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses 
årsredovisning för 2020 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
år 2020. 
 
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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 15. Förlängning av Mora kommuns borgensförbindelse, regressavtal 

och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut, fattat den 23 
november 2020, § 199.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 3 juli 2002 
(”Borgensförbindelsen”), vari Mora kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Mora kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

3. Mora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Mora 
kommun den 16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

4. Mora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Mora 
kommun den 16 augusti 2011, vari Mora kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

5. Kommunfullmäktige utser Peter Karlsson och Anette Rusk att för 
Mora kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning 
av detta beslut. 

 
 16. Val av ersättare i socialnämnden (C) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Kent Gustafson (C) till ersättare i 

socialnämnden, för resterande del av mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2021-09-22. 

 
 17. Val av ersättare i gymnasienämnden (S) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Emma Blennow (S).  
2. Till ersättare i gymnasienämnden, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (S).  
3. Beslutet gäller från och med 2021-09-22. 

 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Besvarande av fråga om konstverket Swedish Delight 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


