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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2021-10-25 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 
Revisionens ordförande 
 
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 (2021-11-02 kl. 11:00) 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag - Klimatredovisning på kommunens hemsida 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen.  

 

2. Medborgarförslag - Öppna försäljning av tomter i Våmhus 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

3. Medborgarförslag - Mataffär på Tuvanområdet 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

4. Medborgarförslag - Cykelväg i Våmhus 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

5. Medborgarförslag - Cykelväg runt Orsasjön 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

6. Medborgarförslag - Röjning av sly och buskar 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till tekniska nämnden. 

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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7. Medborgarförslag - Sommarjobb åt ungdomar 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

8. Medborgarförslag - Utse "Årets by" 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

9. Medborgarförslag - Vidarebefordra felanmälan 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

10. Medborgarförslag - Räkneverk över cyklister på Noretbron 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 

 

11. Interpellation om inriktningsbeslut för Stranden-området 

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

Revisorerna informerar 

Information om läget med pandemi covid-19 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion - Språkplikt vid ansökan om 

försörjningsstöd 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 2. Utökad kostproduktion i Mora kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommuns kostförsörjning till 
äldreomsorgen sker i egen regi från och med 2023-01-01. 

2. Kommundirektören uppdras att säga upp avtalet från 2009 med 
Region Dalarna avseende en gemensam kostproduktion. 

3. Kommundirektören uppdras teckna hyresavtal för ett tillagningskök 
på Saxnäs med Morastrand AB. 

 
 3. Nybyggnation av Tuvans förskola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för en 
nybyggnation av Tuvans förskola, beslutet gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om nybyggnation och ekonomiska ramar. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en ny förskola med totalt sex 
avdelningar ska byggas på Tuvanområdet. 
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2. Kommunfullmäktige reviderar investeringsbudgeten för år 2023 med 

18 miljoner för en nybyggnation av Tuvans förskola. 
 

 4. Intern kontroll - riktlinjer 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för intern kontroll. 
2. Reglemente för intern kontroll upphör därmed att gälla. 

 
 5. Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning, VUP 2 

2021 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning 
för perioden januari-augusti 2021. 
 

 6. Val av nämndeman i Tingsrätten i Mora (C) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lennart Thorslund (C).  
2. Till nämndeman i Tingsrätten i Mora, för resterande del av 

mandatperioden, väljs NN (C). 
3. Beslutet gäller från och med 2021-11-02. 

 
 7. Val av ledamot och vice ordförande i miljönämnden (M) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Arne Grahn (M). 
2. Till ledamot i miljönämnden, för resterande del av mandatperioden, 

väljs Joakim Turesson (M). 
3. Till vice ordförande i miljönämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Joakim Turesson (M). 
4. Beslutet gäller från och med 2021-11-02. 

 
 8. Val av ledamot i gymnasienämnden (M) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Joakim Turesson (M). 
2. Till ledamot i gymnasienämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Christiane Djäken (M). 
3. Beslutet gäller från och med 2021-11-02. 

 
 9. Val av ersättare i gymnasienämnden (M) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Carina Jannesson 

Sjöberg (M).  
2. Till ersättare i gymnasienämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Lukas Utter (M). 
3. Beslutet gäller från och med 2021-11-02. 

 
 10. Val av ledamot i Morastrand AB styrelse (M) 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Arne Grahn (M). 
2. Till ledamot i Morastrand AB:s styrelse, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Per-Olof Klarström (M). 
3. Till suppleant i Morastrand AB:s styrelse, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Stig Rusk (M). 
4. Beslutet gäller från och med 2021-11-02. 
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Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om begränsning av 

trafiken längs Kvarnholsvägen 

2. Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende etik, 

korruption och oegentligheter 

3. Dalarnas kommunförbunds beslut 2021-05-19 § 27, godkännande av 

årsredovisning 2020 

4. Förvaltningsrätten i Faluns beslut, avvisat överklagande av beslut 

5. Beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige (M) 

6. Beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige (C) 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


