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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2020-03-16 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering (justering 2020-03-23 kl. 10:00) 
 

Information om kommunens beredskap med anledning av Coronaviruset 

Information - 500-årsjubileum om Gustav Vasas färder och göromål i 
trakten 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 

1. Motion - Säkerhetsåtgärder för gång- och cykelbanan på Badstubacksbron 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen.  

 

2. Medborgarförslag – Återbruk i gamla systembolaget 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen.  

 

3. Medborgarförslag – Fartdämpande åtgärder på Kvarnholsvägen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

tekniska nämnden.   

 

4. Medborgarförslag – Regler kring medborgarförslag i fullmäktiges 

arbetsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion - Kontanthantering i samhället 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen 
 

 2. Besvarande av motion - Motverka bankernas flykt från 
landsbygden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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 3. Besvarande av motion - Nya lokaler för återbruket i Mora  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 4. Besvarande av motion - Elleasingscyklar för tillsvidareanställda 
som har Mora kommun som arbetsgivare. 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att tillsvidareanställda i 
Mora kommun ska erbjudas hyra en förmånscykel med eller utan 
eldrift. 

2. Personalenheten uppdras att tillsammans med kommunens 
upphandlingsenhet upphandla leverantör av förmånscyklar. 

3. Personalenheten uppdras utvärdera utfallet i samband med första 
hyresperiodens avslut efter 36 månader. 

 
 5. Besvarande av motion - Säkrare och tryggare trafikmiljö i Mora 

centrum 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 

 6. Antagande av detaljplan för del av Nusnäs 173:1 m.fl. vid Rismoren 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Nusnäs 173:1 m.fl. vid 
Rismoren.  
 

 7. Policy för it-säkerhet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för it-säkerhet. 
 

 8. Tilläggsanslag till Mora Orsa miljönämnd 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår miljönämndens äskande av tilläggsanslag med 
230 000 kronor avseende Mora kommuns del i Mora Orsa Miljönämnd. 
 

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

 10. Val av nämndeman till Mora tingsrätt 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer NN (S) till nämndeman i Mora tingsrätt, för 
resterande del av mandatperioden.  
 

 11. Val av ersättare i för- och grundskolenämnden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i för- och 
grundskolenämnden, för resterande del av mandatperioden. 
 

 12. Val av ersättare i kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i kommunstyrelsen, för 
resterande del av mandatperioden.  
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 13. Val av ersättare i gymnasienämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i gymnasienämnden, för 
resterande del av mandatperioden. 
 

 14. Val av ersättare i kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Leif Sandström (MP). 
2. Till ersättare i kommunstyrelsen, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (MP). 
 

 15. Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt kommunalråd 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Ingvar Niilimaa 
(MOP), att gälla från och med 2020-04-30. 

2. Till uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen väljs NN 
(MOP), att gälla från och med 2020-05-01 och resterande del av 
mandatperioden. 

3. Till uppdraget som kommunalråd väljs NN (MOP), att gälla från och 
med 2020-05-01 och resterande del av mandatperioden. 
 

 16. Val av gruppledare för Centerpartiet 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Joakim Holback (C). 
2. Till gruppledare för Centerpartiet, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (C). 
 

 17. Val av ersättare i byggnadsnämnden 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Elina Silvennoinen 
(S). 

2. Till ersättare i byggnadsnämnden, resterande del av mandatperioden, 
väljs NN (S). 
 

 18. Val av ledamot i tekniska nämnden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer, för resterande del av mandatperioden, NN (S) till 
ledamot i teknisk nämnden. 
 

 18. Val av ordförande i servicenämnden 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lars Nises (C). 
2. Till ordförande i sevicenämden, resterande del av mandatperioden, 

väljs NN (C). 
 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Interpellation om förtätning och strategi för byggande 
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Delgivningar 
1. Revisionsrapport, socialnämndens styrning, ledning och uppföljning 

2. Revisionsrapport, ledning och styrning av kommunens hållbarhetsarbete 

3. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag - Farthinder vid Våmhus skola 

4. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag - Farthinder vid Våmhus skola 

5. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag - Farthinder vid Våmhus skola 

6. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag - Farthinder vid Våmhus skola 

7. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag - Farthinder vid Våmhus skola 

8. Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 

9. Tolkning om rätten till sammanträdesersättning vid närvaro per telefon 

10. Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-03 

11. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-25 

12. Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-16 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


