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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2020-10-26 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 
 
 
 
 
 

 

 
 

Öppnande, närvaro, justering  (justering 6 november kl. 11:30) 

Revisorerna informerar 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag - Multiarena i Våmhus 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 
till kultur- och fritidsnämnden.  

2. Medborgarförslag – Avgiftsfri busstrafik under byggtiden av genomfarten.  

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

3. Medborgarförslag – Låt inte privata aktörer ta över hyresmarknaden för 
lägenheter 

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

4. Motion – Bokbuss 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

5. Motion – Hantering av medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

6. Motion – Nämndshandlingar till gruppledarna 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen. 

Sammanträdet genomförs i enlighet med Överenskommelse mellan partierna i Mora angående 
reducerat kommunfullmäktige under speciella omständigheter. 
 

Åhörare och ersättare ombedes respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer och istället  
för närvaro följa sammanträdet på distans.  

Sammanträdet livesänds via länk på Mora kommuns hemsida och direktsänds på Radio Siljan.  
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion - Säkerhetsåtgärder för gång- och 

cykelbanan på Badstubacksbron  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 2. Reglemente för överförmyndaren 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndaren. 
 

 3. Omföring ram, kapitalkostnad 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige ökar tekniska nämndens ram 2020 med 2,5 
miljoner kronor för ökade kapitalkostnader.  

2. Medel tas från posten kapitalkostnader finans i kommunplan 2020. 
 

 4. Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning VUP 2 
2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning 
för perioden januari-augusti 2020. 
  

 5. Revidering av rutiner och riktlinjer för ortsnamnsverksamhet och 
adressättning 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Fullmäktige antar riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och 
adressättning.  
 

 6. Val av ersättare i kommunstyrelsen (MP) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (MP) till ersättare i kommunstyrelsen, 
för resterande del av mandatperioden.  

2. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 
 

 7. Val av ersättare i Morastrand AB styrelse (S) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Monica Erlands (S). 
2. Till ersättare i Morastrand AB styrelse, resterande del av 

mandatperioden, väljs NN (S). 
3. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

 
 8. Val av ersättare i valnämnden (S) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i valnämnden, 

resterande del av mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 
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 9. Val av ledamot i byggnadsnämnden (S) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ledamot i byggnadsnämnden, 

för resterande del av mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-11-06. 

 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag om att bygga 

friidrottshall. 

2. Socialnämndens ej verkställda beslut andra kvartalet 2020. 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


