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Kommunfullmäktige
Plats och tid:

Andreasgården, 2018-03-19 kl. 18:30-19:55

Beslutande:

Peter Helander (C)
Hans-Göran Åhgren (M)
Bigitta Sohlberg (S)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Karin Rydstedt (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Maria Matsson (S), § 19-26
Karolina Treson (S)
Christina Bröms (C)
Maria Bork (C)
Gunder Eriksson (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Billy Ferm (C)
Johan Hed (C)
Joakim Holback (C)
Malin Höglund (M)
Sven Anders Söderberg (M)
Christer Juhlin (M)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Bror Markus (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bengt Larsson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Mats-Gunnar Eriksson (L)
Göran Aronson (KD), tjänstgörande ersättare
Lizzy Gullo (S), tjänstgörande ersättare
Niclas Lind (C), tjänstgörande ersättare
Torbjörn Ulriksen (C), tjänstgörande ersättare
Joakim Turesson (M), tjänstgörande ersättare
Maria Frelin (MOP), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Lars Nises (C), tekniska nämndens ordförande, § 24
Peter Karlsson, kommundirektör
Katarina Edqvist, kommunsekreterare

Utses att justera:

Göran Aronsson och Gunnar Nilsson

Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten 2018-03-26 kl. 15:30
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Paragraf215 - 26
_____________________________________
Katarina Edqvist, sekreterare
_____________________________________
Peter Helander, ordförande
_____________________________________
Göran Aronsson, justerare
_____________________________________
Gunnar Nilsson, justerare

____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Överklagningstid:

2018-03-27 – 2018-04-17

Anslaget sätts
upp:

2018-03-27

Anslaget tas ner:

2018-03-19
2018-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten
____________________________

____________________________
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§ 15

Allmänhetens frågestund
Inga frågor är mottagna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Mottagande av medborgarförslag, motioner,
interpellationer och frågor
1.

Medborgarförslag - Tjänst som syn- och
hörselinstruktör

MK KS 2018/00062-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till socialnämnden.
2.

Medborgarförslag - Hastighetsbegränsande åtgärder
längs E45 genom Vika

MK KS 2018/00077-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till tekniska nämnden.
3.

MK KS 2018/00079-1

Medborgarförslag – Idrottsmuseum

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
4.

MK KS 2018/00071-1

Medborgarförslag - Handbollsarena

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.
5.

Motion - Oberoende visselblåsarfunktion

MK KS 2018/00086-1

Kommunfullmäktige tar emot motionen.
6.

Medborgarförslag - Översyn av trafiksituationen kring MK KS 2018/00112-1
Morkarlby övre skola
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till tekniska nämnden.

7.

Medborgarförslag – Initiativ till ytterligare
bostadsrättsförening för personer över 55 år

MK KS 2018/00120-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet
till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Ärendet utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

MK KS 2017/00714-2

Avgifter för kommunala parkeringar
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till tekniska nämnden för ny beredning.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har sett över avgifterna på kommunens allmänna parkeringar i
centrum. Syftet med beslutet är att avgiftsnivån ska bidra till en rimlig omsättning av
lediga parkeringsplatser. Utöver avgiftsnivåerna införs en P-skiva vilket gör det möjligt
att parkera avgiftsfritt de två första timmarna.
Tekniska nämndens beslut kompletteras vid beredning inför kommunstyrelsens
sammanträde med färgzonindelning, nattligt P-förbud vid Badstubacksbron, Rosa
huset, Kajen och Cirkusplatsen samt att Kajen avgiftsbeläggs.
I förslaget med en färgzonindelning föreslås fyra färgmarkerade parkeringszoner. En
röd parkeringszon för centralt belägna parkeringar, en blå parkeringszon för något
mindre centralt belägna parkeringar, en grön parkeringszon som är avgiftsfri samt en
grå parkeringszon för parkeringsavgifter som inte faller inom övriga färgzoner.
Avseende kompletteringen om ett nattligt P-förbud består i en tidigare problematik att
platserna nyttjats som campingplatser. Problematiken har bland annat berott i en
bristfällig brandsäkerhet, otillåten latrintömning i vattendrag och brunnar etc. För att
problematiken inte ska överföras till Kajen föreslås även denna parkering beläggas med
en avgift samt ett nattligt P-förbud. Parkeringarna begränsas till max 12 timmar mellan
06:00-22:00 på Badstubacksbron och Cirkusplatsen samt vid Kajen och Rosa huset
mellan 06:00-24:00 och att det på övrig tid råder P-förbud.

Beslutsunderlag
Karta med förslag på avgiftszoner för parkering
Tekniska nämndens protokoll, 2017-12-14, § 74
Ekonomiska konsekvenser, tekniska förvaltningen, daterad 2018-02-13
Kostnadsanalys parkeringar, tekniska förvaltningen, daterad 2018-02-13

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för kommunala allmänna
parkeringar att gälla från och med 2018-05-01.
2. Tekniska nämnden uppdras att utvärdera beslutet inför revidering av
kommunplan 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
David Örnberg (V), Lennart Sohlberg (S), Christer Johansson (V), Gösta Frost (S) och
Fredrik Blom (MP) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden för ny
beredning.
Billy Ferm (C) yrkar att tiderna på parkering invid Badstubacksbron och på
Cirkusplatsen ändras till 06:00-24:00.
Malin Höglund (M), Göran Aronsson (KD) och Lars Ambrosiusson (C) yrkar bifall till
Billy Ferm (C) förslag och yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet
ska beslutas under dagens sammanträde eller återremitteras till tekniska nämnden,
varvid det sist nämnda förklaras bifallet.

Votering
Votering begärs och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill att ärendet ska beslutas under dagens sammanträde röstar JA
den som vill att ärendet ska återremitteras till tekniska nämnden röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 25 JA-röster och 15 NEJ-röster, enligt bilagt
omröstningsprotokoll. Eftersom ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst
en tredjedel av de närvarande ledamöterna återremitteras ärendet till tekniska
nämnden. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare återremitterats på begäran
av en minoritet.

Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsprotokoll
Ärende: Avgifter för kommunala parkeringar
Ordinarie ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt(S)
Per Göransson (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Maria Matsson (S)
Karolina Treson (S)
Anna Hed (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Stefan Lund (C)
Billy Ferm (C)
Johan Hed (C)
Joakim Holback (C)
Malin Höglund (M)
Hans-Göran Åhgren (M)
Gunilla Spjotgard (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Christer Juhlin (M)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Lena Hed Sandlund (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Bror Markus (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bengt Larsson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Mats-Gunnar Eriksson (L)
Peter Helander (C)

Ersätts av

Ja

Lizzy Gullo (S)

-

Niclas Lind (C)

Torbjörn Ulriksen (C)

Joakim Turesson (M)

Maria Frelin (MOP)

Avstår

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Aronsson (KD)

X
X
X

25

Justerandes signatur

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

15

0
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§ 19

MK KS 2017/00650-3

Besvarande av motion om att införa P-skiva på Mora
kommuns parkeringar
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar motionen till tekniska nämnden för att säkerställa
att besvarandet inte kommer i konflikt med en ny beredning av ärendet Avgifter för
kommunala parkeringar.

Sammanfattning av ärendet
Eva Johansson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa
P-skiva på kommunens parkeringar i centrum.
Parkeringsfrågan är viktig för att skapa goda förutsättningar till ett levande centrum.
Kommunen har därför vid ett öppet möte under hösten 2017 presenterat ett förslag för
allmänheten vilket nu tekniska nämnden ställer sig positiv till.
Beslutet är en kombination av P-skiva och betallösning på kommunens allmänna
parkeringar. På kommunens mer centrala parkeringar kommer de två första timmarna
vara gratis med en P-skiva. För parkeringstid utöver de två första timmarna tas en
avgift ut vilket kommer kunna erläggas genom den egna mobilen alternativt vid
kortautomaten på Fridhemsplan.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-06-01
Tekniska nämndens beslut, 2017-12-14 § 75
Tekniska nämndens yttrande, 2017-10-05 § 55

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yrkande
Malin Höglund (M) och Göran Aronsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till
tekniska nämnden för att säkerställa att besvarandet inte kommer i konflikt med
beredningen av ärendet om avgifter för kommunala parkeringar.
Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet
ska beslutas under dagens sammanträde eller återremitteras till tekniska nämnden,
varvid det sist nämnda förklaras bifallet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Votering
Votering begärs och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill att ärendet ska beslutas under dagens sammanträde röstar JA
den som vill att ärendet ska återremitteras till tekniska nämnden röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 15 JA-röster, 25 NEJ-röster och 1 avstod att
rösta, enligt bilagt omröstningsprotokoll.

Sändlista
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsprotokoll
Ärende: Besvarande av motion om P-skiva på Mora kommuns parkeringar
Ordinarie ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt(S)
Per Göransson (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Maria Matsson (S)
Karolina Treson (S)
Anna Hed (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Stefan Lund (C)
Billy Ferm (C)
Johan Hed (C)
Joakim Holback (C)
Malin Höglund (M)
Hans-Göran Åhgren (M)
Gunilla Spjotgard (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Christer Juhlin (M)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Lena Hed Sandlund (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Bror Markus (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bengt Larsson (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Mats-Gunnar Eriksson (L)
Peter Helander (C)

Ersätts av

Lizzy Gullo (S)

Ja
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X

Niclas Lind (C)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Torbjörn Ulriksen (C)

Joakim Turesson (M)

Maria Frelin (MOP)

X
X
X
X

Göran Aronsson (KD)

X
X
X

15

Justerandes signatur

Nej

Utdragsbestyrkande

25

1
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§ 20

MK KS 2017/00410-5

Besvarande av motion om att förbjuda fyrverkeri till skydd
för djur och miljö
Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att djur- och miljövänliga alternativ ska användas
istället för fyrverkerier vid kommunens sammankomster där sådant efterfrågas.
2. Motionen avslås i övrigt.

Sammanfattning av ärendet
Bigitta Sohlberg (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inför ett
förbud mot fyrverkerier samt tar fram ett mer miljövänligt alternativ vid egna eller
andra större evenemang. Motionären redogör för att det årligen inför december månad
skapas en debatt ifall fyrverkerier ska få avfyras eller inte. Enligt motionären finns två
tunga skäl till att fyrverkerier ska förbjudas i kommunen. Det ena skälet är för djuren
och det andra för miljön. Istället för fyrverkerier bör Mora kommun följa kommuner
som Lidköping och Boden och istället visa en lasershow.
Motionen berör två förslag, det första förslaget berör ett totalförbud för fyrverkerier i
Mora kommun. Den andra förslaget berör ett ställningstagande för miljövänliga
alternativ till traditionella fyrverkerier i kommunen.
Motionens första förslag om ett totalförbud är inte förenligt med ordningslagens
lydelser. Ordningslagen innehåller en begränsning om att kommunerna inte får lägga
onödigt tvång på allmänheten eller införa obefogade inskränkningar i den enskildes
frihet. Allt för snäva regleringar i de lokala ordningsföreskrifterna som ett totalförbud
är därmed inte möjligt med gällande lagstiftning.
Motionens andra förslag behöver delas eftersom det ena berör kommunen och det
andra evenemang som inte anordnas av kommunen. Fyrverkerievenemang som inte
anordnas av kommunen beviljas och bedöms av polisen. För Mora kommun som inte
stått som arrangör för ett publikt fyrverkerievenemang på många år, finns en möjlighet
genom att ett principbeslut tas. Utifrån motionens intention och med hänsyn till djuren
och kommunens miljöarbete, skulle förslagsvis en lasershow, framför mer traditionella
fyrverkerier vara att föredra vid ett eventuellt evenemang som anordnas av kommunen.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-11-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att djur- och miljövänliga alternativ ska användas
istället för fyrverkerier vid kommunens sammankomster där sådant efterfrågas.
2. Motionen avslås i övrigt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Bigitta Sohlberg (S) yrkar bifall till motionen.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

MK KS 2017/00624-8

Val av suppleant i Morastrand AB:s styrelse och Lundskruven
AB:s styrelse
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnar Nilsson (S) till suppleant i Morastrand AB:s
styrelse och Lundskruven AB:s styrelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare godkänt avsägelse från Johan Jansson (S) men
lämnat uppdraget som suppleant i Morastrand AB:s styrelse och Lundskruven AB:s
styrelse vakant.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer NN (S) till suppleant i Morastrand AB:s styrelse och
Lundskruven AB:s styrelse.

Sändlista
Morastrand AB
Den valde
Förtroendemannaregistret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

MK KS 2018/00104-2

Val av ledamot i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i föroch grundskolenämnden, suppleant i Morastrand AB och
Lundskruven AB samt suppleant i Siljansutbildarna AB
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Gunilla Spjotgard (M).
2. Per Ericson (M) väljs till ledamot i kommunstyrelsen.
3. Carina Jannesson (M) väljs till 1:e vice ordförande i för- och
grundskolenämnden.
4. Arne Grahn (M) väljs till suppleant i Morastrand AB och Lundskruven AB.
5. Per Ericson (M) väljs till suppleant i Siljansutbildarna AB.
6. Emelie Björck (M) väljs till ersättare i för- och grundskolenämnden.

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Spjotgard (M) meddelar fullmäktige att hon avsäger sig samtliga
förtroendeuppdrag i Mora kommun.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2018-03-11

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Gunilla Spjotgard (M).
2. NN (M) väljs som ledamot i kommunstyrelsen.
3. NN (M) väljs som 1:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden.
4. NN (M) väljs som suppleant i Morastrand AB och Lundskruven AB.
5. NN (M) väljs som suppleant i Siljansutbildarna AB.

Sändlista
För- och grundskolenämnden.
Morastrand AB
Förtroendemannaregistret
De valda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

MK KS 2018/00116-2

Val av 1:e vice ordförande i valnämnden och ledamot i
socialnämnden
Beslut
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lena Hed Sandlund (MOP).
Sven Andersson (MOP) väljs till 1:e vice ordförande i valnämnden.
Hans Åke Guth (MOP) väljs till ledamot i socialnämnden.
Lena Hed Sandlund (MOP) väljs till ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Lena Hed Sandlund (MOP) meddelar fullmäktige att hon avsäger sig uppdraget som
1:e vice ordförande i valnämnden och uppdraget som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2018-03-18

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Lena Hed Sandlund (MOP).
2. NN (MOP) väljs till 1:e vice ordförande i valnämnden.
3. NN (MOP) väljs till ledamot i socialnämnden.

Sändlista
Socialnämnden
Valnämnden
Förtroendemannaregistret
De valda
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§ 24

MK KS 2018/00052-1

Besvarande av interpellation om efterlevnaden av
upphandlade avtal
Lennart Sohlberg (S) ställer frågor om efterlevnaden av upphandlade avtal till tekniska
nämndens ordförande.
Tekniska nämndens ordförande Lars Nises (C) besvarar interpellationen.
Tekniska nämndens förvaltning är i princip en ren beställarorganisation och utför
endast ett begränsat antal tjänster i egen regi. Dessutom ansvarar nämnden för
majoriteten av de investeringsprojekt som kommunen väljer att genomföra. Alla köpta
tjänster skall upphandlas i enlighet med kommunens riktlinjer och det är av yttersta
vikt att avtalen efterlevs.
Fråga:

På vilket sätt avser tekniska nämnden säkerställa att förvaltningen i alla
lägen följer upphandlade avtal?

Svar:

Upphandlingar av leverantörer, exempelvis det gällande
bredbandsutbyggnaden, sker alltid i samverkan med kommunens
upphandlingsenhet. Förändringar mot gällande avtal skall alltid ske i
samråd med upphandlingsenheten och utifrån beslutade riktlinjer.
I tekniska nämndens internkontrollplan framgår att ett nytt och bättre
system för upphandling implementerats under året som skall säkerställa
att upphandlingar går rätt till. Förvaltningschefen ansvarar för uppföljning
och när avvikelser uppmärksammas rapporteras de till nämnden som
vidtar åtgärder genom olika uppdrag till förvaltningen.

Fråga:

Hur ska tekniska nämnden öka transparensen i redovisningarna för att
undvika brister och/eller missförstånd i framtiden vad gäller efterlevnaden
av upphandlingar och avtal?

Svar:

Alla handlingar är i princip offentliga och det är inte sällan som handlingar
begärs ut för att granskas av allmänhet och revisorer. Med andra ord är
transparensen total och uppstår misstanke om felhantering av avtal eller
liknande så är det en stor sannolikhet att detta uppmärksammas av
nämnden.
Ekonomisk uppföljning av drift och investeringsprojekt rapporteras till
nämnden vid varje möte.
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§ 25

MK KS 2018/00031-1

Besvarande av interpellation om stimulansmedel för psykisk
ohälsa
Bigitta Sohlberg (S) ställer fråga om hur kommunen använder pengar ämnade att
stärka arbetet med den psykiska hälsan till socialnämndens ordförande.
Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) besvarar interpellationen.
Svar:

Arbetet med psykisk hälsa har pågått en tid och Mora kommun har under
flera år fått stimulansmedel. År 2012 användes de till att kartlägga behov
och Mora kommun har sedan dess använt stimulansmedlen till att utbilda i
arbetssättet Case management, ett arbetssätt som nu är vedertaget. Case
management som är ett arbetssätt som ska hjälpa de brukare som har
omfattande behov, psykisk funktionsnedsättning, ofta i samsjuklighet med
missbruk eller psykosomatisk sjukdom. Arbetssättet är en brukarstyrd
samverkansmodell där arbetet utgår från brukarens mål. Det här är något
som också socialstyrelsen vill att kommunerna jobbar med.
Stimulansmedlen ska nu användas inom följande områden:
- Fortsätta att utbilda personal i Case management.
- Ett självständigt liv (ESL) är en socialpedagogisk behandlingsmodell
för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskild schizofreni.
Syftet med insatsen är att ge klienten ökade möjligheter till ett
självständigt liv.
- Ny kartläggning.
- Handlingsplan för samverkan mellan kommunen, landstinget och
brukarorganisationerna.
- En lokal i Klockarhagen där brukarna kan träffas.
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§ 26

Delgivningar
1.

Besvarande av medborgarförslag om att placera
soffor på båda sidor av gågatan

MK KS 2017/00504-3

2.

Besvarande av medborgarförslag om att ta bort ett
övergångsställe på Strandgatan

MK KS 2017/00505-3

3.

Besvarande av medborgarförslag om trafikspegel på
Fridhemsgatan

MK KS 2017/00506-3

4.

Besvarande av medborgarförslag om solceller som
energikälla på nya brandstationen

MK KS 2017/00596-3

5.

Besvarande av medborgarförslag om att asfaltera
Krångnäsvägen i Öna

MK KS 2017/00511-3

6.

Besvarande av medborgarförslag om cykelväg runt
Orsasjön

MK KS 2017/00512-3

7.

Besvarande av medborgarförslag om att införa
kommunala cykeluthyrningsstationer

MK KS 2017/00590-4

8.

Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut
kvartal 4 2017

MK KS 2017/00325-4

9.

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-27

MK KS 2015/00002-96
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