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Kommunfullmäktige
Plats och tid:

Andreasgården, 2019-02-04 kl. 18:30-22:00

Beslutande:

Lennart Sacrédeus (KD)
Christina Bröms (C)
Bigitta Sohlberg (S)
Anna Hed (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Peter Helander (C)
Joakim Holback (C)
Nicklas Lind (C)
Lars Nises (C)
Berit Olars (C)
Johan Hed (C)
Bert Persson (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Naima Trogen (MOP)
Johan Jansson (MOP)
Marie Lund (MOP)
Malin Höglund (M)
Per Ericson (M)
Arne Grahn (M)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
Karin Blomberg-Lübeck (S)
Per Göransson (S)
Johan Morell (S)
Eva Johansson (S)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bror Markus (SD)
Pär Dalkvist (SD)
Simon Granath (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Torbjörn Ulriksen (C), tjänstgörande ersättare
Billy Ferm (C), tjänstgörande ersättare
Anders Ossmyr (MOP), tjänstgörande ersättare
Joakim Turesson (M), tjänstgörande ersättare
Göran Aronson (KD), tjänstgörande ersättare
Gösta Frost (S), tjänstgörande ersättare
Elina Silvennoinen (S), tjänstgörande ersättare
Johanna Karlén (S), tjänstgörande ersättare
Peter Karlsson, kommundirektör
Marie Ehlin, socialchef
Joakim Nässén, kommunsekreterare/utredare
Johan Jansson (MOP) och Gösta Frost (S)

Övriga deltagare:
Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten 2019-02-15 kl. 10:00
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Underskrifter:

Paragraf21 - 9
_____________________________________
Joakim Nässén, sekreterare
_____________________________________
Lennart Sacrédeus, ordförande
_____________________________________
Johan Jansson, justerare
_____________________________________
Gösta Frost, justerare

____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Överklagningstid:

2019-02-15 – 2019-03-08

Anslaget sätts upp:

2019-02-15

Anslaget tas ner:

2019-02-04
2019-03-09

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten
____________________________

____________________________

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§1

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Mottagande av medborgarförslag, motioner,
interpellationer och frågor
1.

Interpellation till krisledningsnämndens ordförande Strömavbrott och krissituationer

MK KS 2019/00007-1

Interpellationen tas emot för besvarande vid
nästkommande sammanträde.
2.

Interpellation till byggnadsnämndens ordförande Stadsplanen för Måmyren

MK KS 2019/00037-1

Interpellationen tas emot för besvarande vid
nästkommande sammanträde.
3.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rutiner för inkomna skrivelser

MK KS 2019/00034-1

Interpellationen tas emot för besvarande vid
nästkommande sammanträde.
4.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Moras arbete mot våld i nära relationer

MK KS 2019/00043-1

Interpellationen tas emot för besvarande vid
nästkommande sammanträde.
5.

Medborgarförslag – Rondellutsmyckning

MK KS 2019/00003-1

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och
överlåter besvarandet till kommunstyrelsen.
6.

Medborgarförslag - Sandning av gång- och cykelvägar

MK KS 2019/00004-1

7.

Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och
överlåter besvarandet till tekniska nämnden.
Medborgarförslag - Återöppna gör-det-själv-hallarna
MK KS 2019/00030-1
vid OKQ8
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och
överlåter besvarandet till kommunstyrelsen.

8.

Medborgarförslag - Förbud mot att elda med
marschaller
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och
överlåter besvarandet till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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9.

Motion - Säkrare och tryggare trafikmiljö i Mora
centrum

MK KS 2019/00035-1

Kommunfullmäktige tar emot motionen.
10.

Motion - Ökad trafiksäkerhet på Badstubacksbron

MK KS 2019/00036-1

Kommunfullmäktige tar emot motionen.
11.

Motion - Rullande uppföljning och prognos

MK KS 2019/00021-1

Kommunfullmäktige tar emot motionen.
12.

Motion - Elleasingcyklar för tillsvidareanställda som
har Mora Kommun som arbetsgivare

MK KS 2019/00040-1

Kommunfullmäktige tar emot motionen.
13.

Motion - Grönområde framför Sollerö kyrka
Kommunfullmäktige tar emot motionen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Informationsärenden
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) berättar om vad som är på gång
och vad som händer i kommunen.






Mora kommuns nya hemsida har publicerats.
Bjäkenbackens skola är i final i ”Vi i femman”.
Mora kommun har blivit en del av Glokala Sverige.
Mora har fått besked om att få starta yrkeshögskola.
Johan Szymanski har fått pris av tidningen Fokus som en av ”Årets
samhällsbyggare”.
 Många företag från norra Dalarna var nominerade på årets Stjärngala
för Dalarnas näringsliv. MAFI blev årets exportföretag och Morakniv
AB blev årets företag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

MK KS 2018/00512-2

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen stadgar att fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska
framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggning av
ärenden.
Det nu gällande förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige har arbetats fram
med hjälp av ett underlag och exempel på en normalarbetsordning från SKL. I förslaget
till reviderad arbetsordning återspeglas i stort den nya kommunallagens bestämmelser.
I övrigt har en del språkliga förenklingar skett samt justeringar i tid för inlämnande av
handling för en tidsmässigt bättre beredning för presidiet inför ett sammanträde.

Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige
Ändringar i arbetsordning fullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige.

Yrkande
Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Pär Dalkvist (SD) yrkar att följande punkt ”upptar fler eller färre namn än det antal
personer som ska väljas” i § 30 samt lydelsen ”eller ha en odemokratisk innebörd eller
vara diskriminerande ur politiskt, religiöst, kulturellt, sexuellt eller annat sådant
hänseende” i § 32 stryks.
Anna Hed (C), Ingvar Niilimaa (MOP) och Malin Höglund (M) yrkar avslag till Pär
Dalkvists (SD) ändringsyrkande.
Lennart Sohlberg (S) yrkar att följande lydelse ”21 dagar innan sammanträdet” i § 31,
punkt 3, stryks.
Anna Hed (C), Ingvar Niilimaa (MOP) och Malin Höglund (M) yrkar bifall till Lennart
Sohlbergs (S) ändringsyrkande

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om
kommunfullmäktige bifaller Pär Dalkvists ändringsyrkande i § 30, vilket avslås.
Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige bifaller Pär Dalkvists
ändringsyrkande i § 32, vilket avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige bifaller Lennart Sohlbergs
ändringsyrkande i § 31, vilket bifalls.

Reservation
Pär Dalkvist (SD), Simon Granath (SD), Lars-Erik Lohman (SD) och Bror Markus (SD)
reserverar sig till förmån för Pär Dalkvists yrkanden.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

MK KS 2018/00509-1

Partistöd 2019
Beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd betalas ut till partier representerade
i kommunfullmäktige.
1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till partistöd och fördelas
per mandat i fullmäktige, fördelat 35 % till första mandaten och 65 % till övriga
mandat.
Partistödet betalas ut i två omgångar, i månaderna mars och september 2019.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni 2019 lämna en skriftlig redovisning
avseende perioden 1 januari–31 december 2018, som visar att partistödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Till redovisningen ska biläggas en granskningsrapport.
Parti som inte lämnar redovisning och bilagd granskningsrapport erhåller
endast 50 % av årets partistöd och utbetalning i september månad utgår.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier som är representerade i
fullmäktige och som är juridisk person och fullmäktige ska, minst en gång per år,
besluta om partistödets omfattning och former.
Partier som erhåller partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ska lämnas
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Redovisningen ska vara granskad, av mottagaren utsedd granskare, och granskarens
rapport ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till
ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Till partistöd föreslås att 1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till
partistöd och fördelas per mandat i fullmäktige fördelat 35 % till de nio till första
mandaten och 65 % till de övriga 32 mandaten, att betalas ut i månaderna mars och
september.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd betalas ut till partier representerade
i kommunfullmäktige.
2. 1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till partistöd och fördelas
per mandat i fullmäktige, fördelat 35 % till första mandaten och 65 % till övriga
mandat.
3. Partistödet betalas ut i två omgångar, i månaderna mars och september 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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4. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni 2019 lämna en skriftlig redovisning
avseende perioden 1 januari–31 december 2018, som visar att partistödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
5. Till redovisningen ska biläggas en granskningsrapport.
6. Parti som inte lämnar redovisning och bilagd granskningsrapport erhåller
endast 50 % av årets partistöd och utbetalning i september månad utgår.

Sändlista
Samtliga partier med representation i kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

MK KS 2018/00563-1

Införande av valfrihetssystem enligt Lov inom hemtjänstens
område
Beslut
1.

Kommunfullmäktige inför valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, inom
hemtjänstens område.
2. Godkänner föreslaget förfrågningsunderlag.
3. Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka
tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur
lagens ickevalsalternativ ska utformas.

Sammanfattning av ärendet
Den politiska majoriteten i Mora kommun har i den politiska plattformen för 20152018 samt 2019-2022 tagit ställning om att Lagen om valfrihet (LOV) ska införas inom
hemtjänstens område.
LOV reglerar vad som ska gälla för kommuner som konkurrensprövar kommunala
verksamheter. LOV omfattar alla med ett biståndsbeslut och för Mora kommuns del
avses valfrihetssystem för beviljad hemtjänst. Med LOV har den enskilde själv en
möjlighet att välja utförare men också möjligheten att byta utförare om han eller hon så
önskar. Om inget aktivt val görs erbjuds den enskilde ett ickevalsalternativ utifrån en
turordningslista med godkända utförare.
2017 uppdrog socialnämnden till socialchefen att se över och inkomma med förslag på
privata alternativ enligt LOV/LOU. I april 2018 beslutade nämnden att en inriktning
om vad som ska ingå i upphandlingsunderlaget och att ett förfrågningsunderlag skulle
tas fram. Beslutet om vilka tjänster som inryms togs i september och förfrågningsunderlaget samt ersättningsnivåer antogs av nämnden i december 2018.
Det av socialnämnden antagna förfrågningsunderlaget och ersättningsnivåerna utgör
de på förhand uppställda krav som krävs. Upphandlande myndighet i Mora kommun
utgörs av kommunens upphandlingsenhet enligt tidigare antagna riktlinjer för inköp
och upphandling.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-06-14 § 30
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-04-25 § 34
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-09-19 § 71
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-12-19 § 103
Förfrågningsunderlag LOV Mora kommun
Ersättningsnivåer till utförare 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige inför valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, inom
hemtjänstens område.
2. Godkänner föreslaget förfrågningsunderlag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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3. Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka
tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur
lagens ickevalsalternativ ska utformas.

Yrkande
Malin Höglund (M), Bert Persson (C), Anna Hed (C), Ingvar Niilimaa (MOP), Göran
Aronson (KD), Pär Dalkvist (SD), Per Ericson (M), Peter Helander (C), Joakim
Turesson (M) och Rose-Mari Bogg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till
beslut.
Lennart Sohlberg (S), Eva Johansson (S), Gösta Frost (S) och David Örnberg (V) yrkar
avslag på kommunstyrelsen förslag till beslut i sin helhet.
Christer Johansson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i sin helhet.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet
ska avgöras under dagens sammanträde eller återremitteras, och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 1, ska
bifallas eller om det ska avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
förslaget. Votering begärs.

Votering
Votering är begärd och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill att kommunstyrelsens förslag till beslut ska bifallas röstar JA och
den som vill att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 28 JA-röster och 12 NEJ-röster, enligt bilagt
omröstningsprotokoll.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 2,
ska bifallas eller om det ska avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla förslaget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 3,
ska bifallas eller om det ska avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla förslaget. Votering begärs.

Votering
Votering är begärd och följande voteringsordning föreslås och godkänns:
-

den som vill att kommunstyrelsens förslag till beslut ska bifallas röstar JA och
den som vill att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås röstar NEJ.

Vid verkställd öppen omröstning avgavs 28 JA-röster och 12 NEJ-röster, enligt bilagt
omröstningsprotokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Lennart Sohlberg (S), Gösta Frost (S), Anna-Carin Rydstedt (S), Elina Silvennoinen (S),
Johanna Karlén (S), Karin Blomberg-Lübeck (S), Per Göransson (S), Bigitta Sohlberg
(S), Johan Morell (S) och Eva Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Vi ser inget i underlaget, som visar att detta är en reform som på något sätt gynnar
eller ökar den reella valfriheten för de av våra medborgare som har behov av
hemtjänst. Vi ser däremot en betydande risk för ökad byråkrati och ökade kostnader.
Något vi ser som ansvarslöst i det rådande ekonomiska läget i Socialnämnden.
Vi kan inte heller förstå varför, och ser det som ytterst olämpligt att
Kommunfullmäktige helt överlåter till Socialnämnden, att med enbart nämndbeslut
fritt utvidga tillämpningen av Lov inom andra delar av Socialnämndens verksamhet.
Beslutspunkten har i denna del heller inget samband med ärendets rubrik, vilket
måste anses vilseledande.
”Ickevals”-alternativet kan, enligt vår mening, inte heller det överlåtas till
Socialnämnden att fatta beslut om. Det är ett principiellt ställningstagande som
Kommunfullmäktige måste få besluta om. Vår bestämda uppfattning är att
kommunens tjänster alltid ska utgöra ”ickevals”-alternativ i de fall valfrihetssystem
enligt Lov införs.
David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
Socialnämnden
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur
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Omröstningsprotokoll
1.

Ärende: Införande av valfrihetssystem enligt Lov inom hemtjänstens område –
punkt 1. Kommunfullmäktige inför valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet,
inom hemtjänstens område.
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.

Anna Hed (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Peter Helander (C)
Christina Bröms (C)
Joakim Holback (C)
Nicklas Lind (C)
Lars Nises (C)
Berit Olars (C)
Bengt Jernhall (C)
Johan Hed (C)
Bert Persson (C)
Gunder Eriksson (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Maria Frelin (MOP)
Naima Trogen (MOP)
Johan Jansson (MOP)
Marie Lund (MOP)
Malin Höglund (M)
Per Ericson (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Arne Grahn (M)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Ajdoan Muliqi (S)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
Emma Ljudén (S)
Gunnar Nilsson (S)
Karin Blomberg Lübeck (S)
Per Göransson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Johan Morell (S)
Eva Johansson (S)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bror Markus (SD)
Pär Dalkvist (SD)
Simon Granath (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Lennart Sacrédeus (KD)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

Torbjörn Ulriksen (C)
Billy Ferm (C)
Anders Ossmyr (MOP)

Joakim Turesson (M)
Göran Aronson (KD)
Gösta Frost (S)

JA

NEJ

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
X
X
X
X
X
X
X

Elina Silvennoinen (S)
Johanna Karlén (S)

X
X
X
X
-

X
28

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsprotokoll
3. Ärende: Införande av valfrihetssystem enligt Lov inom hemtjänstens område –
punkt 3. Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar
gällande vilka tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och omfattningen av
dessa samt hur lagens ickevalsalternativ ska utformas.
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.

Anna Hed (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Peter Helander (C)
Christina Bröms (C)
Joakim Holback (C)
Nicklas Lind (C)
Lars Nises (C)
Berit Olars (C)
Bengt Jernhall (C)
Johan Hed (C)
Bert Persson (C)
Gunder Eriksson (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Maria Frelin (MOP)
Naima Trogen (MOP)
Johan Jansson (MOP)
Marie Lund (MOP)
Malin Höglund (M)
Per Ericson (M)
Sven-Anders Söderberg (M)
Arne Grahn (M)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Ajdoan Muliqi (S)
Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
Emma Ljudén (S)
Gunnar Nilsson (S)
Karin Blomberg Lübeck (S)
Per Göransson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Johan Morell (S)
Eva Johansson (S)
Lars-Erik Lohman (SD)
Bror Markus (SD)
Pär Dalkvist (SD)
Simon Granath (SD)
David Örnberg (V)
Christer Johansson (V)
Fredrik Blom (MP)
Lennart Sacrédeus (KD)

Justerandes signatur

Ersättare vid ledamots frånvaro

Torbjörn Ulriksen (C)
Billy Ferm (C)
Anders Ossmyr (MOP)

Joakim Turesson (M)
Göran Aronson (KD)
Gösta Frost (S)

JA

NEJ

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
X
X
X
X
X
X
X

Elina Silvennoinen (S)
Johanna Karlén (S)

X
X
X
X
-

X
28
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§7

MK KS 2018/00436-2

Verksamhetsområde vatten och avlopp Borstnäs
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer tillägg till verksamhetsområde för den allmänna VAanläggningen avseende vatten och spillvatten för Borstnäs/Håvånäs enligt Moravatten
AB:s förslag.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med utbyggnadsplanen i Plan, vatten och avlopp för Mora kommun har
Moravatten AB tagit fram ett förslag till verksamhetsområde i Borstnäs.
Området har stort behov ur hälso- och miljösynpunkt samt mycket goda möjligheter
för att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning varför Mora kommun bör lägga till
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende vatten och
spillvatten i enlighet med Moravatten AB:s förslag.

Beslutsunderlag
Moravatten AB protokoll 2018-10-19
Fastighetsförteckning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunfullmäktige fastställer tillägg till verksamhetsområde för den allmänna VAanläggningen avseende vatten och spillvatten för Borstnäs/Håvånäs enligt Moravatten
AB:s förslag.

Yrkande
Joakim Holback (C) och Gösta Frost (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Sändlista
Moravatten AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(19)

PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2019-02-04
Dokument nr: MK KS 2018/00392-12

§8

MK KS 2019/00022-2

Val av överförmyndare
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Pär Stärner.
2. Hans Mattson väljs som överförmyndare för resterande del av mandatperioden
2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Pär Stärner har avsagt sig uppdraget som överförmyndare varför kommunfullmäktige
har att välja ny överförmyndare.

Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2019-01-22

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Pär Stärner.
2. Hans Mattson väljs som överförmyndare för resterande del av mandatperioden
2019-2022.

Sändlista
Pär Stärner
Den valde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Delgivningar
1.

Kommentar till revisionsrapporten Granskning mest sjuka äldre

2.

Protokollsutdrag från MK
MK KS 2018/00352-4
Kommunstyrelsen 2019-2022s
sammanträde den 15 januari 2019 Besvarande av medborgarförslag - Plats för
kommunfullmäktiges sammanträden

3.

Besvarande av medborgarförslag om
stationär distriktssköterska i Venjan

MK KS 2017/00674-3

4.

Rapport av socialnämndens ej verkställda
beslut kvartal 3 2018

MK KS 2018/00249-3

5.

Protokoll MK Kommunstyrelsen 20192022 2019-01-15

MK KS 2015/00002-130

Justerandes signatur

MK KS 2018/00149-2

Utdragsbestyrkande
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