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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2019-10-21 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering (justering 28 oktober kl. 11:00 på kanslienheten) 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag - Borttag/avverkning av träd längs med gamla Sollerövägen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till tekniska nämnden. 

 

2. Motion – Klimatlåda 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen.  

 

3. Interpellation om gågatans motståndskraft vid kraftig nederbörd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

Informationsärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Besvarande av medborgarförslag - Minnesmonument för avrättade 

i häxprocesserna 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att inom befintlig budgetram 

komplettera minnesmonumentet med namnen över de personer som 
föll offer för häxprocesserna i Mora. 

 
 2. Besvarande av motion - Byggande av parkeringshus vid 

resecentrum 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 
 3. Besvarande av motion - Säker cykel- och gångöverfart över 

RV70/E45 i höjd med Köpmannagatan 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
 

 4. Besvarande av motion - Erbjud alla från 65 år gratis halkskydd 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
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 Revisonen föredrar bedömning av delårsrapport 

 5. Mora kommuns delårsrapport och verksamhetsuppföljning VUP 2 
2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och verksamhetsuppföljning 
för perioden januari-augusti 2019. 
 

 6. Rutin för flaggning 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar rutin för flaggning i Mora kommun. 
2. Servicenämnden uppdras att ansvara för flaggning vid Mora 

kommunhus. 
3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att utvärdera rutinen för 

flaggning vid utgången av år 2021. 
4. Rutinen kompletteras med flaggning med Sápmi/Samiska flaggan 6 

februari. 
 

 7. Sammanträdesplan år 2020 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för år 
2020 för kommunfullmäktiges sammanträden.  
 

 8. Borgen - Inlandsbanan AB 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för Inlandståget AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 2 631 579 kronor jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar ett 
likalydande beslut. 

 
 9. Val av ersättare i kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Simon Granath (SD) till ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 

 10. Val av ledamot i socialnämnden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Krister Eriksson (SD) till ledamot i 
socialnämnden.  
 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar 
1. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för 

Sverigedemokraterna 

2. Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut kvartal 2 2019 

3. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om gång- och cykelbro 

över Orsälven 

4. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om trottoar med 

belysning på Siljanssågsvägen 
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5. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om hastighetsdämpande 

åtgärder Kvarnholsvägen 

6. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om cykelväg mellan 

Sollerön och Mora  

7. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag om gång- och cykelväg 

från Venjans camping 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


