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Öppnande, närvaro, justering (justering 2020-12-04 kl. 11:00) 

Revisorerna informerar 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 

1. Medborgarförslag - Bygg en nöjespark 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen.  

 

2. Medborgarförslag - Gång- och cykelport på E45 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen. 

 

3. Medborgarförslag - Rädda centrum 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen.  

 

4. Medborgarförslag - Stensättningen mellan kyrkan och klockstapeln 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen. 

 

5. Medborgarförslag - Utsmycka rondellerna 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till 

kommunstyrelsen. 

Information om kommunens läge med anledning av pandemi Covid-19 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
  

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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Beslutsärenden 
 1. Besvarande av motion - Fritidsbank 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 
 

 2. Besvarande av motion - Upprätta ett mångkulturellt bokslut där 
kostnaden för invandring redovisas 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 3. Besvarande av motion - Kontantbetalning vid kommunens 
parkeringar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad. 
 

 4. Förlängning av Mora kommuns borgensförbindelse, regressavtal 
och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

 
 5. Avfallstaxa 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer Moravatten AB:s förslag till ny avfallstaxa. 
 

 6. VA-taxa 2021 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer Moravatten AB:s förslag till ny VA-taxa.  
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 7. Utökad borgen Moravatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Moravatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 8. Utökat verksamhetsområde VA - Bonäs 456:1 m fl 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde i enlighet med 
Moravattens förslag. 
 

 9. Utökat verksamhetsområde VA - Bonäs 63:8 m fl 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde i enlighet med 
Moravattens förslag. 
 

 10. Revidering av kommunplan 2021 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer mål för år 2021 med utblick åren 
2022-2023.  

2. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 14,0 miljoner 
kronor för år 2021, 20,0 miljoner kronor för år 2022 och 27,3 
miljoner kronor för år 2023.  

3. Kommunfullmäktige fastställer styrelsens och nämndernas 
nettokostnadsramar år 2021 med utblick 2022-2023.  

4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsram 2021 motsvarande 
106,2 miljoner kronor för år 2021.  

5. Kommunfullmäktige fastställer ram för nyupptagna lån om 70 
miljoner kronor för år 2021. 

6. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att föra om ram 
för kapitalkostnader från finansförvaltningen till berörd nämnd när 
beloppen för kapitalkostnaderna är kända. 

7. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att föra om ram 
för internhyra till berörda nämnder när beloppen för internhyran är 
fastställda. 

 
 11. Samverkansavtal för Överförmyndare i samverkan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för Överförmyndare i 
samverkan i övre Dalarna, för ikraftträdande från och med den 1 januari 
2021. 
 

 12. Revidering av reglemente socialnämnden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till tillägg i socialnämndens reglemente. 
 

 13. Konkurrensutsättningsstrategi med riktlinjer 2020-2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige antar konkurrensutsättningsstrategi med riktlinjer 
2020-2022. 
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 14. Stavning av exploateringsområde Kanada 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige namnger exploateringsområdet Kanada med 
begynnelsebokstaven K.  
 

 15. Drift och skötsel av Mora skidstadion, Hemus och 
Vasaloppsarenan Sälen-Mora, vintersäsongen 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut vid extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 23 
november kl. 17 
 

 16. Val av ersättare i Morastrand AB:s styrelse (S) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i Morastrand AB:s 
styrelse.  

2. Beslutet gäller från och med 2020-12-04. 
 

 17. Val av ersättare i valnämnden (S) 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer NN (S) till ersättare i valnämnden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-12-04. 

 
 18. Val av ersättare i byggnadsnämnden (S) 

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

för resterande del av mandatperioden.  
2. Beslutet gäller från och med 2020-12-04. 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Revisionsrapport - Granskning av gymnasienämndens styrning och ledning 

2. Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2020 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


