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§ 17

Svar på motion om väderskyddad parkeringsplats för
personer med funktionshinder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Margareta Fick (MP) inkom 2011 med en motion om byggnation av ett
skärmtak över parkeringsplats för funktionsnedsatta vid vårdcentrum.
Tekniska förvaltningen upprättade 2012 budgetkalkyler för två olika
alternativ med kostnader mellan 325 000 och 455 000 kronor.
Kommunfullmäktige godkände det alternativ som pekade på en kostnad på
455 000 kronor men beslutade att hänskjuta frågan om ett genomförande
till budgetberedningen för avgörande när så ekonomin tillåter det (KF
2012-03-29 § 18). Kommunfullmäktige ansåg därmed motionen vara
besvarad.
Vid redovisning av ej verkställda motioner i april 2014 beslutade
kommunfullmäktige att upphäva beslut angående skärmtak över
handikapparkering (KF 2014-04-24 § 28).
I november 2017 inkom Margareta Fick med en ny motion där hon föreslår
fullmäktige att på nytt besluta om en väderskyddad parkeringsplats.
En väderskyddad parkeringsplats skulle visserligen säkert uppskattas vid
dåligt väder men då behovet inte påtalats på annat sätt än genom
motionerna så är frågan om nyttan står i proportion till kostnaderna.
Kommunens ekonomi är hårt ansträngd av stora investeringsbehov och
ökade driftskostnader och många planerade projekt har prioriterats bort
eller skjutits på framtiden. Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska
avslås (KS 2018-03-07 § 46).
Kommunfullmäktiges behandling
Christina Källström (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att se över
nya möjligheter att sätta upp ett skärmtak och till kanske lägre kostnader.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras. Han finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska
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Forts § 17
avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för att ärendet
ska återremitteras röstar nej. Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 4
nej-röster. 3 ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande.
Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att avgöra ärendet
vid dagens sammanträde.
Ordföranden finner att det bara återstår ett förslag, nämligen
kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås, och han finner att
kommunfullmäktige så beslutar.
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