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Dnr 14/2014-299

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av
verksamhetens kvalitetskrav, vård- och omsorgsboende
Rådhuset i Arboga AB har förvärvat fastigheten Tornet 1, från
Sturestadens Fastighets AB.
Möjligheten att bygga om delar av fastigheten till vård- och omsorgsboende har undersökts och under sammanträdet redovisas en lägesrapport utifrån behovet att antal platser i ett nuläge.
Gällande detaljplan måste ändras, då den i dagsläget är anpassad för den
verksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten. Rådhuset i Arboga AB
har ansökt om planbesked hos tekniska nämnden.
Inom kommunen pågår även ett arbete för att se över vilka verksamheter
som skulle kunna införlivas i de övriga delarna av fastigheten.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsgruppen får i uppdrag att fortsätta utreda ovanstående, inklusive
ekonomiska förutsättningar, och återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Skickas till:
Lokalstrateg
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 278/2014-003

Kommunens råd och förslag till grund för reglemente
under mandatperioden 2014-2018
Kommunfullmäktige fastställde den 27 januari 2011, § 40, rådens
omfattning och sammansättning inför mandatperioden 2010-2014. I
kommunfullmäktige den 31 januari 2013, § 4 inrättades ett Anhörigråd
enligt socialnämndens önskemål.
Inför mandatperioden 2014-2018 bör rådens omfattning och sammansättning fastställas. Valen av ledamöter och ersättare i råden görs sedan av
respektive nämnd och rapporteras till den nämnd som ansvarar för rådet.
Råden inbjuder kommunens medborgare i olika sammanslutningar att
medverka i de råd som finns inrättade.
En årlig rapportering ska göras till kommunfullmäktige om vad som
behandlats i råden i form av en verksamhetsberättelse som godkänts av
ansvarig nämnd.
Råden ska se över sina reglementen och återrapportera dessa till kommunfullmäktige senast i juni månad 2015. Önskemål har framförts om att
rådens reglementen i samband med revideringen bör ändras så att
reglementet medger två till fyra sammanträden per år. Övriga ändringar
som föreslås är att protokollet bör PUL-granskas enligt gällande regler
innan publicering sker på hemsidan samt att den årliga rapporteringen
kallas för verksamhetsberättelse. Ett förslag till gemensam grund för
reglementet bifogas tjänsteskrivelsen.
Omfattning och sammansättning av råden under mandatperioden
2014-2018
Folkhälsoråd
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Förtroendevalda:

Fritid- och kulturnämnden
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

1 ledamot - 1 ersättare
2 ledamöter – 2 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare

Utdragsbestyrkande
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Trafiksäkerhetsråd
Ansvarig: Tekniska nämnden
Förtroendevalda

Tekniska nämnden

2 ledamöter och 2 ersättare

Handikappråd
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Förtroendevalda

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nä mnden

1 ledamot och 1 ersättare
2 ledamöter och 2 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledam ot och 1 er sättare

Pensionärsråd
Ansvarig: Socialnämnden
Förtroendevalda

Socialnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Tekniska nämnden

2 ledamöter och 2 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare

Anhörigråd
Ansvarig: Socialnämnden
Förtroendevalda

Socialnämnden

2 ledamöter och 2 ersättare

Brottsförebyggande råd
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Förtroendevalda
Kommunstyrelsens presidium.
Näringslivsråd
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Förtroendevalda

Kommunstyrelsens ordförande
En ledamot från kommunstyrelsen (oppositionen)

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Råden i Arboga får under mandatperioden 2014-2018 föreslagen
sammansättning.
2. Rådens reglementen revideras enligt förslag till gemensam grund.
3. Övrig revidering av reglementet genomförs av ansvarig nämnd och
återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast juni 2015.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Au § 158

2014-12-09

Dnr 275/2014-100

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med kommunfullmäktiges
ordförande gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Nuvarande arbetsordning godkändes av kommunfullmäktige den 29
november 2010, § 16.
Arbetsordningen reglerar kommunfullmäktiges arbetsformer utöver det
som anges i lag eller annan författning.
I revideringsarbetet har hänsyn tagits till förändringar i kommunallagen
och förändringar i kommunfullmäktiges arbetssätt. Ytterligare ett syfte
har varit att förnya språket i arbetsordningen.
I förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige anges tillägg
och språkliga förändringar med kursiv text.
De större förändringar som föreslås i förslag till ny arbetsordning för
kommunfullmäktige är:











§ 5 Sammanträdesfria månader är juli och augusti.
Omstrukturering av text i § 6 om extra sammanträden.
§ 13 anmälan av förhinder ska göras till gruppledaren som kallar in
ersättare.
Omstrukturering av text mellan §§ 14 och 16 gällande när ledamot
avbryter sin tjänstgöring.
I 21, 32 och 34 §§ har företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ namngivits
till Rådhuset AB med dotterbolag, Arboga Energi AB och Sturestadens
Fastighets AB med dotterbolag.
§ 25 om ordningen vid överläggningarna har kompletterats.
§ 32 om medborgarförslag har kompletterats och flyttats till efter
motioner.
§ 40, stycket om undertecknande av handling har lagts till.
§ 41 om tillkännagivande av protokoll på webbplatsen har lagts till.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas.
2. Arbetsordningen gäller från och med 1 februari 2015.
Skickas till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 115/2014-101

Svar på motion om säkerhetsåtgärder längs gångstråket på
Arbogaåns norra sida, Herrgårdsbron - Kapellbron
Hans Svanqvist, M, och Anders Röhfors, M, har inkommit med en motion
till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014, § 65, om
säkerhetsåtgärder längs gångstråket på Arbogaåns norra sida mellan
Herrgårdsbron och Kapellbron.
Motionärerna menar att säkerhetshöjande åtgärder behövs längs
gångstråket och skriver att det befintliga räcket inte är tillräckligt för att
förhindra att exempelvis barn faller i ån. Avståndet från marken till den
undre tvärslån är 55 cm och upp till den övre tvärslån från den undre är
det 45 cm. Motionärerna anser att det är för glest mellan de horisontella
tvärslåarna och att avståndet ned till vattnet vid normalt vattenstånd är
för stort för att få upp någon som ramlat i. Även om det finns viss
räddningsutrustning menar motionärerna att målet ändå är att se till att
någon inte faller i.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni 2014, § 92, att
remittera motionen till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 29 oktober 2014, § 128, och av
svaret framgår att Arboga stadskärna med sin kulturhistoriska miljö är av
riksintresse med värden som är viktiga att beakta vid ingrepp i den
fysiska miljön.
Det staket som löper utmed Arbogaåns norra sida, sträckan Kapellbron –
Herrgårdsbron bildar tillsammans med räckena på Kapellbron en helhet i
stadsbilden. Staketet är värdefullt för de estetiska och kulturella värden i
Arbogas stadsmiljö. Staketets utformning bör därför övervägas noga och
eventuella säkerhetsåtgärder utföras med hänsyn till de värden som finns.
Tekniska förvaltningen har nyligen utfört kompletteringsåtgärder
avseende räddningsutrustning längs hela Arbogaån. Mellan broarna som
motionen berör har bland annat skylt tillkommit på stegens räcke för att
påvisa stegens placering vid räddningsplats Strandvägen. Vidare finns
räddningsflotte, en extra stege, räddningshake samt livboj på platsen.
Befintlig räddningsplats på Järntorget har kompletterats med godkänd
stolpe med skylt samt livboj och räddningshake. Ytterligare en livräddningsplats har tillkommit vid trappen ner från Kapellbron. Platsen är
skyltad och där finns både livboj och räddningshake.
Befintligt staket utmed ån mellan Kapellbron och Herrgårdsbron utgör en
sträcka på drygt 400 meter. Staketet är utformat i svart gjutjärn med två
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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tvärslåar mellan stolpsegment. När det gäller Kapellbrons räcke så är det
av en helt annan karaktär med fler lodräta segment.
Vid en förändring av eller utbyte av befintligt staket spelar utformning
och materialval stor roll för hur staketet kommer att upplevas och passa in
i miljön. Ur ett gestaltningsperspektiv bör staketet vara av gjutjärn och
relativt enkelt utformat för att på ett stilistiskt sätt återspegla den karaktär
som återfinns i andra delar av den gamla stadskärnan. Då ån dessutom
tillhör en av stadskärnans främsta attraktioner ställer detta ytterligare krav
på staketets utformning och känsla av äkthet. Staketet ska alltså både
passa in i stadsbilden och vara ett skydd vid ån.
Tekniska förvaltningen har tidigare undersökt möjligheten att montera
ytterligare en tvärslå på befintligt staket. Konsekvensen av att montera
ytterligare en tvärslå mellan marken och den undre av de befintliga
tvärslåarna är att ett mer klättervänligt staket skapas. Komplettering med
ytterligare en tvärslå bidrar därmed till en falsk trygghet och bedöms ej
lämplig.
En förändring alternativt byte av staketet innebär också kostnader som
måste beaktas i förhållande till vad förändringen bidrar med ur säkerhetsaspekt samt hur väl staketet passar in i stadsbilden.
Ett staket utformat enligt de gestaltningsaspekter som finns, bedöms inte
kunna garantera en säkerhet som innebär att ingen faller i ån. För att
kunna uppnå ett fullgott fallskydd mot ån krävs ett heltäckande skydd
mot ån. Befintligt staket fyller sitt syfte som en avgränsning mot ån
samtidigt som det smälter in i Arbogas specifika miljö. I händelse av en
olycka har den räddningsutrustning som finns i anslutning till platsen
kompletterats.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
om säkerhetsåtgärder längs gångstråket på Arbogaåns norra sida mellan
Herrgårdsbron och Kapellbron besvarad då befintligt staket fyller sitt syfte
som avgränsning mot ån och säkerhetsåtgärder har vidtagits i och med att
räddningsutrustningen har kompletterats.
Anders Röhfors, M, yrkar bifall till motionen.
Agneta Bode, S, yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Vid ställd proposition på de två yrkandena finner ordföranden att
arbetsutskottet beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen om säkerhetsåtgärder längs gångstråket på Arbogaåns norra
sida mellan Herrgårdsbron och Kapellbron anses besvarad då befintligt
staket fyller sitt syfte som avgränsning mot ån och säkerhetsåtgärder har
vidtagits i och med att räddningsutrustningen har kompletterats.

Moderaterna reserverar sig till förmån för Anders Röhfors, M, yrkande.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 47/2014-101

Svar på motion om flaggspel över Nygatan sommartid
Dan Karlsson, V, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 20
februari 2014, § 29, inkommit med en motion om ett flaggspel över
Nygatan sommartid.
Motionären menar att flaggspel över gågator förekommer i många städer
och att det är ett bra sätt att främja integration och ömsesidig förståelse.
Motionären föreslår att flaggor från flera av våra utrikesfödda Arbogabors
hemländer ska finnas representerade i ett flaggspel över Nygatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 25 mars
2014, § 45, att remittera motionen till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 29 oktober, § 123, och av
protokollsutdraget framgår att i Arboga bor människor med olika
nationaliteter och integration är ett viktigt samhälleligt mål för
kommunen. Ett flaggspel med flera nationers flaggor kan vara en del i att
främja integration och social sammanhållning men vore främst att betrakta
som utsmyckning.
Tidigare sattes ett flaggspel upp över Nygatan i samband med medeltidsveckan. Ansvariga var då arbetsmarknadsenheten. De fästen som användes då behöver kontrolleras och rustas upp om ett nytt flaggspel skulle bli
aktuellt. För att kunna rusta upp och byta dåliga fästen krävs tillstånd från
samtliga fastighetsägare.
Ett dekorativt flaggspel kräver också kontinuerligt underhåll med nedtagning och uppsättning. Flaggor som hänger ute dygnet runt tenderar att
snabbt bli smutsiga och trasiga. Resurser krävs för uppsättning, nedtagning och underhåll. Ett flaggspel som är tänkt att pryda en gata kan om
det inte underhålls kontinuerligt istället kan ge ett ovårdat intryck.
Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
då inga resurser bedöms finnas för att sköta det kontinuerliga underhåll
som krävs.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen om flaggspel över Nygatan sommartid avslås då inga resurser
bedöms finnas för att sköta det kontinuerliga underhåll som krävs.
Skickas till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige, Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 148/2014-101

Svar på medborgarförslag om Arbogas egna ”Walk of
fame”
Terje Jirovsky har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2014, § 82, om Arbogas egna ”Walk
och fame”.
På samma sätt som man har i Hollywood har en ”Walk of fame” där
filmstjärnor och kändisar får en stjärna infälld i trottoaren borde man med
ganska enkla medel, kanske med hjälp av någon lokal konstnär, kunna
åstadkomma ett trevligt intressant inslag i stadsbilden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 juni, § 100, att remittera
motionen till kommunstyrelseförvaltningen för besvarande i samråd med
fritids- och kulturnämnden och tekniska nämnden.
Fritids- och kulturnämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2014, § 52,
och beslutade föreslå att medborgarförslaget avslås då vi i Arboga redan
har specifika kännetecken för Arboga, till exempel statyn på Engelbrekt,
tidsmärken med mera.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 29 oktober 2014, § 127, och av
protokollsutdraget framgår att Arboga stadskärna med sin kulturhistoriska
miljö är av riksintresse med värden som är viktiga att beakta vid ingrepp i den
fysiska miljön. I staden finns det redan i dagsläget specifika kännetecken för
Arboga, till exempel statyer och tidsmärken.
Markens förutsättningar tillsammans med den omgivande miljön är några av
de faktorer som påverkar vilken utformning som bedöms lämplig ur ett
fysiskt och gestaltningsmässigt perspektiv. Kostnaden för genomförande och
drift är beroende av utformning och omfattning.
Ett genomförande av medborgarförslaget kan innebära en problematik i att
göra en rättvis bedömning i urvalet av de lokala ”stjärnorna”. Det kan
konstateras att ett genomförande av medborgarförslaget kräver en löpande
och långsiktig organisation och finansiering.
Tekniska nämnden beslutade föreslå att medborgarförslaget avseende
Arbogas egna ”Walk of fame” avslås.
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som
fritids- och kulturnämnden och tekniska nämnden kommit fram till, det
vill säga att medborgarförslaget föreslås avslås då Arboga redan har
specifika kännetecken som statyer och tidsmärken.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås då Arboga redan har specifika kännetecken
som statyer och tidsmärken.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 244/2014-101

Remiss av motion om fler cykelställ under tak vid stationen
Per Boberg, MP, har inkommit med en motion till kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 oktober 2014, § 9, om fler cykelställ under tak vid
stationen.
Det bor många personer i Arboga som är i behov av att åka tåg till sina
arbetsplatser i andra kommuner. Många är miljömedvetna och cyklar till
och från stationen, vilket innebär att cykelstället med tak inte räcker till
längre. Idag står vissa cyklar lutade mot husväggar och andra blir ställda i
en klunga, vilket kan medföra att rasrisken är stor och cyklar skadas.
I arbetet att göra Arboga till en mer miljövänlig kommun och för att
minska utsläppen från biltrafiken är det viktigt att skapa goda möjligheter
för pendling med tåg, buss och cykel. Detta arbete måste också ske i god
samverkan med berörda fastighetsägare på stationsområdet.
Motionären föreslår mot ovanstående bakgrund att ännu ett cykelställ
med tak uppförs vid Arboga station så snart som möjligt.
Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till tekniska nämnden.

Skickas till:
Tekniska nämnden + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 243/2014-101

Remiss av motion om att förbättra trafiksäkerheten och
göra Sätra mer attraktivt för etableringar
Olle Ytterberg, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 oktober 2014, § 10, om att förbättra trafiksäkerheten
och göra Sätra mer attraktivt för etableringar.
Trafikplats Sätra och Sätraområdet är ett relativt välbesökt område med
ett flertal restauranger, bensinstationer, varuhus, företag, bilprovning
samt en uppställningsplats för tunga fordon/långtradare. Området har
många besökare och ligger bra till som ett naturligt stopp för mat, fika och
handel utefter E18/E20.
Trafiksituationen inom området kan ofta beskrivas som kaotisk. En
merpart av restaurangerna ligger i direkt anslutning till områdets infart.
Många personbilar och bussar stannar vid restauranger, snabbmatsrestauranger, bensinstationer, kiosker med mera och deras passagerare går
till fots mellan de olika näringsställena.
Många besökare kommer också till området till fots eller med cykel från
Arboga, via gång- och cykelbanan från tätorten. Cykelbanan från Arboga
slutar vid första korsningen inom området. Då området därefter helt
saknar trottoarer, cykelvägar, övergångsställen och vägmarkeringar
samsas oskyddade trafikanter med personbilar, bussar och tunga lastbilar
som färdas i båda riktningarna på vägarna inom en mycket begränsad yta.
Huvuddelen av fordonstrafiken åker in i området och vänder vid de första
restaurangerna. Detta innebär stor trängsel med många olika trafikslag
inom en väldigt begränsad del av området, och en överhängande olycksrisk, särskilt under den mörka årstiden.
En del av området är ännu ej exploaterat, men har utbyggda vägar, VA
med mera. För att göra den återstående delen av området (som för övrigt
ägs av Arboga Kommun) ännu mer attraktivt för etablering bland aktörer
inom service och handel bör trafiken inom området regleras så att dessa
etablerings-lägen också exponeras för områdets trafik.
En enkelriktning av trafiken inom området, så att all trafik färdas i
vänstervarv motsols genom området från första cirkulationsplatsen, skulle
förbättra attraktiviteten för de ännu inte sålda fastigheterna. Detta skulle
inte försämra attraktiviteten och läget för de befintliga företagen inom
området. En enkelriktning skulle också dramatiskt minska (halvera)
trafikbelastningen och trängseln inom områdets etablerade del.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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En prioritering bör också göras av gång- och cykelbanor samt övergångsställen inom området, för att värna om oskyddade trafikanter och
förbättra tillgängligheten till de bortre affärslägena inom Sätra.
Motionären föreslår mot ovan bakgrund
-

Att trafikföringen inom Sätraområdet snarast förändras genom att en
enkelriktning av genomfartsvägen införs.

-

Att gång- och cykelvägar samt övergångsställen mm för oskyddade
trafikanter snarast anläggs inom området.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till tekniska nämnden.

Skickas till:
Tekniska nämnden + handling
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Au § 164

2014-12-09

Dnr 235/2014-101

Remiss av medborgarförslag om belysning i Stureparken
vid Sturegatan – Östra Nygatan
Florence Forsell har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2014 om belysning i Stureparken.
Stureparken är kolsvart och förslagsställaren har aldrig tidigare sett en
park som inte har någon belysning. Nu till advent skulle man kunna börja
med lampor i träden och fortsätta senare att sätta upp lyktor. Det är också
så att det samlas grupper i parken som bland annat sitter och dricker
alkohol. Förslagsställaren anser att det skapar otrygghet med denna
kolsvarta park i slutet av staden.
Kommunfullmäktige beslutade remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden.

Skickas till:
Tekniska nämnden + handling
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 226/2014-101

Remiss av medborgarförslag om utplacering av
fredsmonument på olika platser i kommunen
Hans Björkman har inkommit med ett medborgarförslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2014, § 12, om utplacering av
fredsmonument på olika platser i kommunen.
Medborgarförslaget är framtaget av en arbetsgrupp inom konstföreningen
Mekens Vänner. Fredsskulpturerna ägs av Mekens Vänner och togs fram
av internationellt verksamma konstnärer till symposiet Peace Monument
of War Material 2012.
Arbetsgruppen har valt ut olika platser i Arboga där de tycker att de olika
fredsskulpturerna skulle kunna placeras ut. Platserna är valda så att de
gör fredsskulpturerna synliga och lättillgängliga. Till förslaget finns
bifogat bildmaterial där de olika platserna framgår samt motivering till
valet av platserna.
Det önskemål som arbetsgruppen har är att kommunen ställer mark till
förfogande för fredsskulpturerna. Kostnaderna för att installera och säkra
respektive fredssskulptur tror arbetsgruppen är möjligt att finansiera
genom sponsorer, främst organisationer och företag. Genom att kommunen ställer mark till förfogande visar kommunen ett såväl aktivt som
positivt stöd för utvecklingen av projektet. Detta stöd anses vara guld värt
eftersom det på många sätt bör underlätta arbetet med att hitta sponsorer.
Arbetsgruppen räknar även med att själva kunna producera en karta över
Arboga där de olika fredsskulpturerna är markerade och en utställningskatalog har redan börjat produceras. Båda dessa bör finnas tillgängliga på
bland annat turistbyrån.
Varje fredsskulptur är även tänkt att tonsättas och vid varje fredsskulptur
ska det vara möjligt att lyssna på tonsättningen samt på respektive konstnärs egen röst och berättelse om den egna fredsskulpturen.
Kommunfullmäktige beslutade remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Medborgarförslaget remitteras till fritids- och kulturnämnden för
besvarande i samråd med tekniska nämnden.
Skickas till: Fritids- och kulturnämnden + handling, Tekniska nämnden +
handling, Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 157/2014-754

Rapport – ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 3
år 2014
Från socialnämndens sammanträde den 19 november 2014, § 169, har det
kommit in protokollsutdrag om ej verkställda gynnande biståndsbeslut för
tredje kvartalet år 2014.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige över
hur många gynnande beslut enligt socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, § 1,
samt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS), § 9, som inte
verkställts inom tre månader från dagen för besluten i fråga.
De ej verkställda gynnande biståndsbesluten som rapporterats gäller
beslut fattade enligt SoL gällande vård- och omsorg och enligt LSS
gällande verksamheten för funktionshinder. Inga beslut inom individ- och
familjeomsorgen har rapporterats.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Rapporten över ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 3 år 2014
godkänns.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Au § 167

Information
Från Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:43 Hyreshöjning
fr.o.m. 1 januari 2015 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI.
Från Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:45 Kommunala
ansvarstaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform.
Från Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:44 Arbetsgivarens
rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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