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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2019-09-16 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag – Jordbruksmark 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen.  

 

2. Motion - Friskvård för politiker 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen.  

 

3. Interpellation till socialnämndens ordförande om påstådda brister i 

äldreboenden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

Informationsärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion - Bättre arbetsmiljö för chefer och 

arbetsledare 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

 2. Besvarande av motion - Prioritering av kommunala medel till 
förmån för äldre 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 3. Besvarande av motion - Underhåll av vägnätet i Mora kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

 4. Besvarande av motion - Vägbelysning E45 söder om Mora 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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 5. Kommunal skyddsjägare  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar riktlinje för kommunal skyddsjägare i Mora 

kommun. 
2. Mora Orsa miljökontor uppdras att ansöka om tillståndsbevis för 

skottlossning inom detaljplanelagt område för minst en person boendes i 
Mora. 

 
 6. Val av ombud och ombudsinstruktion vid förenings-, bolags. och 

jordägarstämmor 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer xx med xx som förste ersättare, xx som 
andre ersättare xx som tredje ersättare och xx som fjärde ersättare till 
kommunens ombud vid förenings-, bolags och jordägarstämmor för 
perioden 2019-2022. 

2. Ombuden instrueras att rösta för revisorernas förslag, under 
förutsättning att revisionsberättelsen rekommenderar ett 
fastställande av resultat- och balansräkning samt att styrelsen får 
ansvarsfrihet. 

3. Beslutet om ombud utgör även Mora kommuns fullmakt vid 
stämman.  

 
 7. Ramväxling mellan nämnder i och med omorganisationen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige justerar ekonomiska ramar i kommunplan 2019 

där 18 847 900 kronor överförs från tekniska nämnden till kultur- och 
fritidsnämnden. 

2. Ramväxlingen mellan tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden ska, i samband med kommunplanberedning, följas 
upp under 3 år. 

3. 1 863 000 kronor överförs från omställningsmedel till 
kommunstyrelsen. 

4. Resterande omställningsmedel fördelas när servicenämndens 
servicekatalog har färdigställts. 

 
 8. Nyupplåning 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2019 nyupplåna 
ytterligare 30 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskuld med 
30 miljoner kronor till maximalt 100 miljoner kronor 2019. 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att till revidering av 
kommunplan 2020 presentera en grundlig analys av och plan för kommunens 
långsiktiga lånebehov. 
 

 9. Revidering av placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige reviderar placeringspolicy för förvaltning av 

pensionsfonden för Mora kommun. 
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 10. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige reviderar riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv och därmed upphäva tidigare 
versioner. 
 

 11. Avfallstaxa 
Förslag till beslut 
Efter ändring i föreslagen avfallstaxa där kategorin Småhus-
permanentboende ska taxan vara 1 000 kronor och för kategorin Småhus 
utan avlopp ska taxan vara 0 kronor antar kommunfullmäktige förslag till 
avfallstaxa för Mora kommun att gälla från och med 2020-01-01.  
 

 12. Revidering av VA-taxa 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggnings- samt brukningstaxa för 
VA med 8 procent och att höjningen gäller från och med 2020-01-01. 
 

 13. Ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion, verksamhetsåret 
2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas förbundsdirektion 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 

 14. Ansvarsfrihet för Norra Dalarnas Finsamförbunds styrelse år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Norra Dalarnas samordningsförbunds styrelse 
och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.  
 

 15. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 
Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds 
årsredovisning för år 2018 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 

år 2018. 

 
 16. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums 

årsredovisning för år 2018 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 

år 2018. 

 
 17. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Stiftelsen Vasaloppsleden för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning 

för år 2018 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2018. 
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 18. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea 

och Karl Lärkas stiftelse för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses 

årsredovisning för år 2018 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 

år 2018. 

 
 19. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasium 
för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond 

för Mora Gymnasiums årsredovisning för år 2018 samt beviljar 

styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2018. 

 
 20. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons 

minnesfonds årsredovisning för år 2018 samt beviljar styrelseledamöterna 

ansvarsfrihet för år 2018. 

 
 21. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande 
skolungdom i Mora för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons Stiftelse för 

stöd till utmärkande skolungdom i Moras årsredovisning för år 2018 samt 

beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2018. 

 
 22. Godkännande av årsredovisning 2018 för Mora kommuns 

förvaltade fonder 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Mora kommuns 

förvaltade fonder samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2018. 

 
 23. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende 

Stiftelsen M/S Gustaf Wasa för år 2018 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning 

för år 2018 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2018. 

 
 24. Val av nämndemän 2020-2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer 13 nämndemän för perioden 2020-2023. 
 

 25. Val av ersättare i språktolknämnden 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Maria Frelin (MOP). 
2. Till ersättare i språktolkningsnämnden resterande del av 

mandatperioden, väljs NN (MOP).  
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 26. Val av gruppledare för Morapartiet 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Ingvar Niilimaa 

(MOP). 
2. Till gruppledare för Morapartiet, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Joakim Linder (MOP). 
 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Besvarande av interpellation om påstådda brister i äldreboenden 

Delgivningar 
1. Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut om ny ledamot och ersättare i 

kommunfullmäktige för Moraparitet 

2. Socialnämndens besvarande av medborgarförslag om nya lokaler till Mora 

återbruk 

3. Partiernas redovisning av partistöd 2018 

4. Kommunstyrelsens besvarande av granskning av Mora kommuns 

årsredovisning 2018 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 
 


