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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2022-05-30 kl. 18:30 
Plats: Andreasgården 

 

Öppnande, närvaro, justering  (justering 2022-06-09 kl. 10:30) 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Medborgarförslag om annan placering av skola än Strandenområdet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 
 

2. Medborgarförslag om folkomröstning gällande byggnation av högstadieskola på 

Strandenområdet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 
 

3. Medborgarförslag om folkomröstning gällande byggnation av högstadieskola på 

Strandenområdet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 
 

4. Medborgarförslag om folkomröstning gällande byggnation av skola på 

Strandenområdet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet 

till kommunstyrelsen. 
 

5. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om avyttring av annans 

egendom 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar emot interpellationen. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 
 1. Mora kommuns årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns årsredovisning för år 2021. 
Av kommunens resultat ska 33,0 miljoner kronor avsättas efter 
balanskravsjusteringar till resultatutjämningsreserven. 
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 2. Uppdrag Walk of Fame 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att plattor för Moras Walk of Fame 
placeras på gågatan. 

2. Namnberedningsgruppen uppdras att föreslå namn enligt följande 
kriterier: 

- Personen ska ha bidragit till Moras utveckling eller- på ett 
positivt sätt gjort Mora känt i Sverige och världen. 

- Personen behöver ej vara född i Mora kommun men ska ha 
verkat i Mora alternativt varit född i Mora men verkat någon 
annanstans på ett sätt som sätter Mora på kartan. 

- Urvalet av namn ska visa en bredd med avseende på kön, 
ursprung, det område man verkat inom, till exempel kultur, 
samhällsbyggnad, medicin, hantverk, sport etcetera. 

6. Namnberedningsgruppen uppdras att besluta om namn, utifrån 
kriterierna.  

7. Namnberedningsgruppen ska årligen göra en sammanställning på 
namn som föreslagits och fastställts. Sammanställningen redovisas 
för kommunstyrelsen. 

8. Teknik- och servicenämnden uppdras att senast 2022-11-01 verkställa 
utförandet av en Walk of Fame på gågatan. 

9. Projektets kostnader belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
 

 3. Besvarande av motion om Strandenområdet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 4. Besvarande av motion om Strandenområdet 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

 5. Revidering av bygglov- kart- och mättaxa 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer bygglov, kart- och mättaxa att gälla från och 
med 1 januari 2023. 
 

 6. Prioritering av detaljplaner 2023 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Kommunfullmäktige fastställer prioritering av detaljplaner 2022-2023. 
 

 7. Val av suppleant i Moravatten AB:s styrelse 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anders Nöjd (M). 
2. Till suppleant i Moravatten AB:s styrelse, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Andreas Ytterberg (M).  
3. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 
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 8. Val av ledamot till kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anders Nöjd (M). 
2. Till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Maja Ryss (M).  
3. Till ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för resterande del av 

mandatperioden, väljs Lotta Jonsson (M). 
4. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

 
 9. Val av ledamot i valnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Michael Sandsjö (M). 
2. NN (M) väljs till ledamot i valnämnden.  
3. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

 
 10. Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktiges väljer NN (MP) till ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning, för resterande del av 
mandatperioden. 

2. Beslutet gäller från och med 2022-06-09. 

Delgivningar 
1. Granskning av bokslut 2021 - Hjälpmedelsnämnd Dalarna 

2. Granskning av bokslut 2021, Nämnden för kostsamverkan Mora 

3. Nyckeltalsbilaga år 2021, Mora kommuns årsredovisning 

4. Uppföljning internkontroll 2021- Mora kommun 

5. Återrapport gällande LOV inom hemtjänsten 

6. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag om att ta bort 

spåravgifter 

7. Kultur- och fritidsnämndens besvarande av medborgarförslag om 

bokningssystem på simhallen 

8. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om kartläggning av 

tomma fastigheter 

9. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om hundrastgård 

10. Kommunstyrelsens besvarande av medborgarförslag om översyn av 

kommunens parkeringsplatser 

11. Servicenämndens besvarande av medborgarförslag om möjlighet för 

kommunens personal att hyra bilar 

12. Socialnämndens besvarande av medborgarförslag om arbetsskor till 

vårdpersonal 

13. Teknik- och servicenämndens besvarande av medborgarförslag om sittbänkar i 

centrum 

Nästa möte 
Nästa sammanträde sker måndagen den 2022-06-20 kl. 17:00 på Moraparken.  

 

 

 

Lennart Sacrédeus Katarina Edqvist 
Ordförande Sekreterare 

 


