Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
Onsdagen den 25 maj 2016 kl 8.40-14.30
Sammamträdet ajournerades 12.00-13.00

Beslutande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson
Janne Jansson

Övriga deltagare

Lars Arvidsson
Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Tina Karling Hellsvik
Adam Johansson
Anna Söderman
Mats Widhage
Madeleine Turén
Ola Blomberg

(M)
(C)
(S)
(-)
(S)

Sida 1

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande, deltog ej § 234
Ledamot
Ledamot, deltog ej § 234

Kommunchef
Ekonomichef § 231
Ekonomi-/redovisningschef § 230, § 233
Stadsplanechef §§ 224-226, §§ 235-236
Planarkitekt § 226, § 236
Turismutvecklare § 236
Näringslivschef § 224
Planarkitekt § 235
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

220-239
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-05-25

Anslagsdatum

2016-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-06-18
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Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Arbetsmarknadschef Joakim Stier. Reviderad skrivelse efter beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-05-04, Praktikplatsbank inom Mariestads kommun. (KS 2016/149)
2. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 2016-05-04. Ansökan om tillstånd till
anläggande av ny bro över Göta älv för väg- spårvagns-, gång- och cykeltrafik.
Mariestads kommun m.fl. har överklagat mark- och miljödomstolens beslut. Markoch miljööverdomstolen beslutade 2016-05-04 att ändra mark- och miljödomstolens
deldom endast på så sätt att under rubriken Villkor ändra lydelsen i punkt 15. (KS
2014/364).
Anmälningsärendena läggs till handlingarna

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Kommunstyrelsens ordförande i Skara kommun. Inbjudan till Axevalla travbana under
Stochampionatsdagen den 24 juli 2016 i Skara.
Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00129

Yttrande över "Låt fler forma framtiden" - Betänkande av 2014 års
Demokratiutredning
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun lämnar följande yttrande över ”Låt fler forma framtiden” Betänkande av 2014 års Demokratiutredning:
Synpunkter på betänkandets förslag:
-

Mariestads kommun har inget att erinra mot en ny målsättning för demokratipolitiken
”En hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”.
Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att tillsätta en utredning med
uppgift att sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i samhället har
förändrats sedan millenniumskiftet.

-

Mariestads kommun anser inte att en fullmäktigeledamot som flyttat från kommunen
ska kunna behålla sitt uppdrag, med undantag för personer som under en kortare
period flyttar från kommunen för att studera.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att det ska införas en bestämmelse i
kommunallagen som anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de
förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att det, under en begränsad tid, ska vara
möjligt att vara ledig från sitt uppdrag för att vara föräldra- eller sjukledig.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att kommunfullmäktiges presidium ska kunna
fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband med ordinarie
ärendehantering.

-

Mariestads kommun avstyrker förslaget att utreda möjligheten att införa en medborgerlig
förslagsrätt, en folkmotion, för att påverka den nationella beslutsprocessen.

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att det ska framgå av
kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarna/medborgarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
Det är dock viktigt att betona att det är kommunfullmäktige som beslutar om hur
medlemmarna ska kunna delta och framföra sina synpunkter och vilka beslut som ska
beredas med ett medborgerligt deltagande.

-

Justerandes signatur

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att kommuner och landsting ska
lämna samlad information som är relevant för medborgarnas demokratiska delaktighet
på kommunens/landstingets hemsida. Kommunen vill dock påtala att detta är en
realitet redan idag.
Utdragsbestyrkande
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-

Mariestads kommun har inget att erinra mot de förslag som betänkandet lämnar i syfte
att förstärka folkinitiativet.

-

Mariestads kommun har följande synpunkter på förslaget att medborgarförslag ersätts
av ett nytt verktyg, folkmotion, som blir tvingade för alla kommuner och landsting.
Mariestads kommun anser att antalet personer som krävs för att en folkmotion ska
behandlas politiskt ska höjas. Mariestads kommun har inget att erinra mot att samma
regler ska gälla vid undertecknande av folkmotionen och folkinitiativet.

-

Mariestads kommun avstyrker förslaget att en försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder till 16 år sker vid valen till kommunfullmäktige 2018 och 2022.
Kommunen anser att rösträttsåldern ska följa myndighetsåldern.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att den lokala demokratins funktionssätt ska
ingå som en av insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet samt att detta
även ska gälla för kunskap om kritisk granskning och källkritik.

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att demokratisk delaktighet och
inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett eget mål i den
kommande funktionshindersstrategin.

Synpunkter på betänkandets bedömningar och rekommendationer

Justerandes signatur

-

Mariestads kommun delar betänkandets rekommendation att partierna bör arbeta
aktivt med att söka upp nya medlemmar utanför de redan aktivas nätverk. Kommunen
anser att detta är självklart.

-

Mariestads kommun delar även rekommendationen att partierna bör verka för att
partimedlemmarna på lokal nivå får möjligheter att delta i idéutvecklingen samt att
oftare genomföra medlemsomröstningar. Kommunen anser att detta är självklart.

-

Mariestads kommun tillstyrker betänkandets förslag att det ska genomföras en bredare
översyn av partistödet med syfte att klargöra i vilken mån de olika formerna av
partistöd används ändamålsenligt.

-

Mariestads kommun ifrågasätter rekommendationen att partierna i en kommun bör
komma överens om att samordna nomineringsprocessen med syfte att utjämna
könsbalansen i styrelser och nämnder. Kommunen tar avstånd mot att partierna bör
ha som princip att alltid nominera två kandidater: en man och en kvinna, vilket skulle
underlätta valberedningens samordning.

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot rekommendationen att antalet politiska
uppdrag inte ska minska ytterligare vid reformer av den politiska organisationen.

-

Mariestads kommun anser att det är upp till respektive kommun att besluta om
översyn av den politiska mötesstrukturen så att det går att ägna sig åt ett
förtroendeuppdrag och samtidigt ha tid till heltidsarbete och familjeliv. Kommunen
ifrågasätter även begreppet ”heltidsarbete”.

Utdragsbestyrkande
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-

Mariestads kommun ställer sig positiv till att upprätta en praxis för den interna
granskningen av maktutövningen i kommunen. Kommunen föredrar dock begreppen
”styrning och ledning” framför begreppet ”makt”.

-

Mariestads kommun ställer sig även positiv till att kommunfullmäktige bör fatta beslut
om uppdragsbeskrivningar som förtydligar rollfördelningen mellan olika
förtroendevalda, i synnerhet den roll som ordförande i styrelsen och nämnder samt
övriga kommunalråd har i politiken.

-

Mariestads kommun ställer sig inte bakom förslaget att partierna internt eller gemensamt
i fullmäktige bör överväga en begränsning i hur länge en enskild förtroendevald kan
inneha ett tyngre uppdrag, t.ex. som ordförande i styrelse eller nämnd.

-

Mariestads kommun ställer sig positiv till att formalisera medborgardialoger och andra
samrådsprocesser. Som ett led i detta ställer sig Mariestads kommun positiv till att
fullmäktige antar riktlinjer eller principer om när och inför vilka beslut som
medlemmarna ska ges tillfälle att framföra synpunkter samt om hur
medborgardialogerna ska genomföras. Denna modell har kommunen arbetat utifrån
under ett flertal år.

-

Mariestads kommun anser att det är upp till varje kommun att inrätta ungdomsråd och
funktionshindersråd som en formell del av kommunens beredningsprocess. Det är
därmed upp till kommunen att besluta om eventuella regelverk och reglementen för
dessa råd.

-

Mariestads kommun ställer sig positiv till att öka kunskapen bland skolelever om hur
kommuner och landsting fungerar samt formerna för medborgerligt inflytande i det
politiska beslutsfattandet.

Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) reserverar sig mot nedanstående synpunkter till
förmån för eget yrkande: Mariestads kommun ifrågasätter rekommendationen att partierna i en
kommun bör komma överens om att samordna nomineringsprocessen med syfte att utjämna könsbalansen i
styrelser och nämnder. Kommunen tar avstånd mot att partierna bör ha som princip att alltid nominera två
kandidater: en man och en kvinna, vilket skulle underlätta valberedningens samordning.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot nedanstående synpunkt till förmån för eget
yrkande: Mariestads kommun har inget att erinra mot rekommendationen att antalet politiska uppdrag
inte ska minska ytterligare vid reformer av den politiska organisationen.
Bakgrund

Regeringen gav i juli 2014 en särskild utredare i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för
att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Uppdraget
innefattade även att utarbeta förslag med syfte att stärka individens möjligheter till
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Justerandes signatur
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Uppdraget berör centrala aspekter av det demokratiska systemet och utredningen antog
namnet 2014 års Demokrati-utredning – Delaktighet och jämlikt inflytande. Utredningens
fokus är det som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, d.v.s. individers möjligheter att
utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen. Utredningen har överlämnat
betänkandet, Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5.
Uppdraget, såsom det framgår av direktiven, rör huvudsakligen två former av politisk
påverkan:
Möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för de representativa
beslutsformerna.
Möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans med andra påverka politiska
beslutsfattare mellan valen.
Enligt direktiven skulle utredningen även belysa frågor om representation och om de
förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen utifrån kön, bakgrund, ålder och
funktionsförmåga. Utredningen skulle även belysa frågor om ungas politiska
representation, delaktighet och inflytande.
Betänkandet är både en redogörelse för tillståndet i demokratin och en samling förslag,
bedömningar och rekommendationer till hur demokratin kan utvecklas och förstärkas.
De förslag som utredningen lämnar rör frågor som regeringen måste ta ställning till. Det är
huvudsakligen frågor om lagförändringar, men även andra frågor som kräver ett
regeringsbeslut.
Utredningen gör även bedömningar och dessa kan ses som rekommendationer till hur
regering, kommun, landsting och andra aktörer borde agera i en viss fråga. Med en
bedömning kan utredningen identifiera problem och resonera om att något borde göras på
sikt, men behöver inte specificera exakt vad som ska göras.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) tillstyrker kommunchefens förslag till skrivelse
avseende att Mariestads kommun ska ställa sig positiv till rekommendationen att partierna i
en kommun bör komma överens om att samordna nomineringsprocessen med syfte att
utjämna könsbalansen i styrelser och nämnder. Partierna bör även ha som princip att alltid
nominera två kandidater: en man och en kvinna, vilket skulle underlätta valberedningens
samordning.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun ska ifrågasätta rekommendationen
att partierna i en kommun bör komma överens om att samordna nomineringsprocessen
med syfte att utjämna könsbalansen i styrelser och nämnder. Abrahamsson (M) yrkar
vidare att kommunen tar avstånd mot att partierna bör ha som princip att alltid nominera
två kandidater: en man och en kvinna, vilket skulle underlätta valberedningens samordning.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
Justerandes signatur
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Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun ska avstyrka rekommendationen att
antalet politiska uppdrag inte ska minska ytterligare vid reformer av den politiska
organisationen.
Rune Skogsberg (C) samt Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är att: Mariestads kommun inte har något att erinra mot rekommendationen att
antalet politiska uppdrag inte ska minska ytterligare vid reformer av den politiska
organisationen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

2014 års Demokrati-utredning – Delaktighet och jämlikt inflytande, betänkandet Låt fler
forma framtiden, SOU 2016:5.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-05-05, Sammanfattning
av ”Låt fler forma framtiden” – Betänkande av 2014 års Demokratiutredning (SOU
2016:5).
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-05-05, Yttrande över ”Låt
fler forma framtiden” - Betänkande av 2014 års Demokratiutredning (SOU 2016:5).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över ”Låt fler forma
framtiden” - Betänkande av 2014 års Demokratiutredning (SOU 2016:5).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Regeringskansliet, Kulturdepartementet, Enheten för demokrati och det civila samhället)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00218

Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för år 2016 till samtliga partier i
kommunfullmäktige.
Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12 §§).
De nya reglerna innebär att:
1. Partier som erhåller partistöd årligen måste redovisa att stödet använts för sitt
ändamål. Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas. Partierna
utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en granskningsrapport med ett intyg
om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
2. Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade med anledning av ovanstående (Kf § 140/15)
att partierna i fullmäktige ska lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet använts
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av
partistödet. Fullmäktige beslutade även att partiernas begäran om utbetalning av partistöd
för innevarande år ska lämnas in senast den 31 mars årligen.
I SKL:s kommentarer till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva
propositionen om de nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring redovisning,
granskning och utbetalning. Bland annat står det:

Justerandes signatur

-

Lagstiftningen är utformad så att det ålägger kommunen som avser att lämna partistöd
att ställa krav på redovisning av stödets användning.

-

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bland annat att
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som mottagits för
det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.

-

Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat
framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits.

-

Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg ska fullmäktige
besluta att stöd inte ska utbetalas.

Utdragsbestyrkande
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Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring
det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media. Hur partierna
väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en
fråga för respektive parti.
Underlag för beslut

Partiernas rekvisitioner av partistöd för år 2016 samt redovisning, granskningsrapport och
intyg över partistöd 2015
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Samtliga partier)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 224

Dnr 2010/00271

Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att Mariestads kommun ska upprättaen
landsbygdsstrategi. Sektor samhällsbyggnad, utvecklingsenheten, har fått uppdraget att ta
fram beslutsunderlag för en landsbygdsstrategi. Kommunstyrelsens arbetsutskott är
styrgrupp och ska vägleda i arbetet.
En workshop för tjänstemän och politiker genomfördes 2013-10-28. Då presenterades
dokumentet ”Sammanställning av landsbygden i Mariestads kommun” innehållande
nulägesstatistik som tagits fram med konsulthjälp. Detta utgjorde etapp 1. Etapp 2 är det
upprättade förslaget till Landsbygdsstrategi. Den avslutsande Etapp 3 innebär att
Mariestads kommun ska föra en dialog med berörda samhälls- och landsbygdsföreträdare
med målsättning att formulera mer konkreta handlingsplaner.
Hösten 2015 fick stadsplaneavdelningen i uppdrag att omarbeta det första förslaget till
landsbygdsstrategin. Konsult Magnus Fredricsson har därefter, tillsammans med
stadsplaneavdelning och delar av styrgruppen, arbetat fram ett färdigt dokument.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-05-02, Beslut Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Förslag till Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00200

Redovisning av aktuella detaljplaner
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Arbetsutskottet konstaterar att byggnation inom kv. Kornet i huvudsak ska vara publikt
inriktad/inriktad mot turism och besöksnäring.
Bakgrund

Efter önskemål från kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik aktuella detaljplaner som är under framtagande.
Underlag för beslut

Sammanställning över aktuella detaljplaner.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-05-03. Redovisning av aktuella
detaljplaner.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur
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Dnr 2013/00114

Beslut om antagande, Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads
centralort
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Detaljplan för Västra Ekudden,
Mariestad centralort.
Bakgrund

Efter önskemål från förtroendevalda och i enlighet med föreslagna förtätningsområden i
fördjupad översiktsplan för Mariestad utredde stadsplaneavdelningen vintern 2013 de
övergripande förutsättningarna för exploatering av område benämnt Västra Ekudden.
Planområdet omfattar ca 5,5 ha och utgörs till största del av tätortsnära naturmark och är
beläget ca 1,5 km väster om Mariestads centrum och ca 100-150 meter öster om Vänern.
Detaljplanens syfte är att fastställa markanvändningen inom kv. Havsörnen enligt
intentionerna i den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplan för Mariestad.
Planen medger byggrätter i sjö- och naturnära läge.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-28 utvecklingsenheten i uppdrag att upprätta
en detaljplan för Västra Ekudden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-23 att förslag till detaljplan skulle
samrådas. Samrådet genomfördes under perioden 2015-09-28 t.o.m. 2015-10-30,
samrådsmöte hölls 2015-10-14 i Stadshuset. Inkomna synpunkter har sammanställts och
kommenterats i en samrådsredogörelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-17 att förslag till detaljplan skulle
granskas. Förslaget var föremål för granskning under perioden 2016-02-22 t.o.m. 2016-0318. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-05-10, Beslut om antagande: Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad
centralort, Mariestads kommun.
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort. Plankarta med planbestämmelser
(antagandehandling).
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Planbeskrivning (antagandehandling).
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Granskningsutlåtande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Stabilitetsutredning PM 160415.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande: Detaljplan för
Västra Ekudden, Mariestad centralort.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Dnr 2016/00223

Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, mot bakgrund av träffad överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet, anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor
för personlig assistent och anhörigvårdare för tillämpning fr.o.m. 2016-05-01.
2. Arbetsutskottet beslutar att, efter framställan från arbetstagarorganisationen, teckna
lokalt kollektivavtal - LOK 16 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet
Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade 2016-04- 29
en Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare (PAN 16) med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).
Avtalsperioden omfattar tiden 2016-05-01 till och med 2019-04-30. Avtalet är inte
uppsägningsbart under avtalsperioden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2016-05-11, Lön och anställningsvillkor
för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 - med Svenska
Kommunalarbetarförbundet.
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2016:24, Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetarförbundet - PAN 16.
Expedierats till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Dnr 2016/00222

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA från och med. 2016-05-01.
2. Arbetsutskottet beslutar att, efter framställan från respektive riksorganisation, teckna
lokalt kollektivavtal (BEA) i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet med
Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ändringar i BEA gäller från 2016-05-01.
För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, (Fackförbundet Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) samt för Akademiker-Alliansen gäller tidigare träffad överenskommelse från 2012. För OFRs förbundsområde
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Sveriges läkarförbund
gäller BEA 06. Förhandlingar om ett likalydande BEA-avtal pågår.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta anta träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet fr.o.m. 201605-01.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2016-05-11, Överenskommelse om
ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2016:22, Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.
Expedierats till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Dnr 2016/00221

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – HÖK 16 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse - HÖK 16.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, efter framställan från riksorganisationen,
teckna lokalt kollektivavtal - LOK 16 - i enlighet med det centrala
förhandlingsprotokollet
Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade 2016-04-29
Huvudöverenskommelse, HÖK 16, med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 16
Avtalsperioden omfattar tiden 2016-05-01 till och med 2019-04-30. Avtalet är inte
uppsägningsbart under avtalsperioden.
Modellen chef-medarbetare tydliggörs som ett alternativ att sätta lön och den lokala
förhandlingsordningen lyfts fram och blir ”huvudmodell” vid löneöversyn.
En särskild prioritering i löneöversynen görs för gruppen undersköterskor.
Löneavtalet
Löneöversynstillfälle per 1 maj respektive år, såvida inte annat överenskoms.
Utrymmet som fastställs vid löneöversynstillfället utgörs av summan av ett krontalsbelopp
för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar Mariestads kommun att anta Huvudöverenskommelse, HÖK 16 med
Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2016-05-01.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2016-05-11, Huvudöverenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - med Svenska
Kommunalarbetarförbundet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2016:15, Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetarförbundet - HÖK 16.
Expedierats till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Dnr 2016/00208

Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening 7696279731 kommunal borgen med 1 500 tkr (en miljon femhundra tusen kronor).
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet har
utbetalats, dock som längst till och med 2018-12-31.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under
projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om möjlighet till kommunal borgen för
fiberföreningar i kommunen enligt vissa förutsättningar.
Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening har i tiden efter detta inkommit med underlag för
ansökan om borgen. Den inkomna ansökan innehåller:
-

Registerutdrag hos Skatteverket
Underlag av behörig firmatecknare
Förteckning av fastighetsägare
Redovisning av gjorda inbetalningar
Total ekonomisk kalkyl
En ansökan med kvittens hos Jordbruksverket har också lämnats som visar projektets
inriktning och omfattning.

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom medlemsinsatser och anslutningsavgifter
är 3 480 tkr vilket motsvarar 60 procent av totalsumman. Resterande 2 228 968 kronor, 40
procent, är projektstöd. Ansökt belopp för borgen är 1 500 tkr vilket är lägre än beloppet
för projektstödet.
En förberedande kontakt har tagits av föreningen med Handelsbanken Mariestad utan att
något lånelöfte har lämnats. Vid kommunens kontakt med angiven bank den 12 maj 2016
meddelas att banken inte handlägger ett sådant ärende innan en formell låneansökan
inkommer och då ska en kommunal borgen finnas med som grund. En kommunal borgen
inte är styrd till en viss bank.
Något ytterligare underlag för lån anses inte behövas för borgen i aktuell ansökan. Det är
föreningens ansvar att ombesörja finansieringen.
Tillräckliga underlag för beslut anses föreligga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-05-13, Ansökan om
kommunal borgen för bredbandsutbyggnad
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-05-13, Ansökan från
Lugnåsbergets fiber ek. för. om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening)
(Ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 231

Dnr 2016/00039

Nämndmål år 2017
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Kommunstyrelsen har att formulera åtta
mål varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med
budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Socialnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag
till mål för år 2017. Utbildningsnämnden har tre mål klara. Kommunstyrelsens mål för
2017 är ännu inte klara.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-05-13, Nämndernas mål 2017.
Förslag till mål för år 2017 för utbildningsnämnden, tre mål är klara resterande två målen
beslutas av utbildningsnämnden 2016-06-14.
Förslag till mål för år 2017 socialnämnden.
Förslag till mål för år 2017 för tekniska nämnden.
Förslag till mål för år 2017 för miljö- och byggnadsnämnden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Nämndernas mål år 2017.
Expedierats till:
Samtliga nämnder
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Dnr 2016/00225

Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt
de enskilda ledamöterna i densamma för år 2015.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst för år
2015.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att
tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra
Götalandsregionen samt ytterligar 27 kommuner i Västra Götaland, däribland Mariestads
kommun. Syftet med verksamheten är att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka
tillgängligheten till tolkar samt säkerställa ett professionellt bemötande.
Kommunalförbundet har upprättat en årsredovisning för år 2015. Direktionen beslutade
2016-04-15 att översända årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Kommunalförbundets revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet och dess direktion.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att direktionens
interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de verksamhetsmål som direktionen ställt upp.
Finansiella mål samt mål för verksamheten inom ramen för god ekonomisk hushållning har
inte fastställt för år 2014. Revisorerna kan därför inte uttala sig om måluppfyllelsen.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i
Tolkförmedling Väst samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2015.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Protokollsutdrag från direktionen inom Tolkförmedling Väst 2016-04-15 § 227,
Årsredovisning 2015.
Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Revisionsberättelse för år 2015.
pwc, PM avseende årsredovisning 2015 Tolkförmedling i Väst.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Årsredovisning 2015 för
Tolkförmedling Väst
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst)
(Ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Dnr 2014/00423

Utökad investeringsbudget med anledning av beslut om inträde i
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget år 2016 med
8 700 tkr för kapitaltillskott avseende inträde i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015-06-15 om inträde i Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS). I punkt fem i beslutet framgår att Mariestads kommun ska erlägga
kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt
övriga medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.
Detta kapitaltillskott innebär att likvida medel ska föras över och bokföras i kommunen som
andelar i AÖS. Andelar påverkar inte driftredovisningen och bokförs i balansräkningen och
sker inom investeringsredovisningen. För att få utfall och budget i nivå ska
investeringsbudgeten ökas med beloppet motsvarande kapitaltillskottet vilket är 8 700 tkr (8
715 210 kronor).
Utöver detta ska ett belopp motsvarande saldot 2015-12-31 i avfallsfond och
sophämtningsfond betalas till AÖS. Beloppen är 424 660 kronor respektive 8 126 343
kronor. Detta påverkar inte investeringar eller driftredovisningen utan endast likvida medel.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-05-16, Samarbete avfallsfrågor genom bildande av kommunalförbund (Medlemskap i Avfallshantering
Östra Skaraborg, AÖS)
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Utökad investeringsbudget med anledning av beslut om inträde i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Dnr 2015/00211

Ägardirektiv för Mariestads kommuns aktiebolag
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till Ägardirektiv för Mariestads kommuns
aktiebolag.
Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) har
upprättat ett förslag till ägardirektiv för Mariestrads kommuns aktiebolag. Det upprättade
förslaget är ett sammanhållet dokument där den första delen är ett gemensamt ägardirektiv
för bolagen. Därefter följer särskilt ägardirektiv för:
-

Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB och AB Stadens Hus i Mariestad.

-

VänerEnergi och VänerEl AB

Syftet med ägardirektivet är att:
-

Klargöra Mariestad kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i
aktiebolagsform.

-

Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och dess
aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet inklusive dess
aktiebolag.

-

Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar
kommunkoncernen som helhet.

Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och gäller omedelbart och utan beslut på
bolagsstämma. Av kommunfullmäktige godkända bolagsordningar, föreskrifter samt
ägarpolicy ska även fastställas på respektive bolags årsstämma.
I det gemensamma ägardirektivet framgår att kommunkoncernen ska eftersträva största
möjliga samordning, särskilt inom områden som upphandling, finansiering, administration,
kompetensutveckling och energibesparingsprojekt.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) förslag
till ägardirektiv för Mariestrads kommuns aktiebolag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ägardirektiv för Mariestads kommuns
aktiebolag.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
VänerEnergi AB
Mariehus AB
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 235

Dnr 2016/00228

Planbesked och begäran om uppdrag gällande del av Horn 2:51 och
Leksberg 1:4
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta förslag till ändring av detaljplan för kv. Spiken och kv. Niten, Mariestad
centralort.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till ändring av detaljplan för kv. Spiken och kv. Niten, Mariestad centralort.
Bakgrund

Ägarna till fastigheterna Horn 2:51 och Leksberg 1:4 har ansökt om att få befintlig detaljplan ändrad för att möjliggöra en expansion av verksamheterna på fastigheterna. Befintliga
detaljplan vann laga kraft i november 1999. Utvecklingen av verksamheterna i området ses
som positivt och behovet av industrimark har vuxit.
En ändring av detaljplanen skulle innebära en utökning av industrimarken med ungefär 25
meter i östlig riktning mot ån Tidan. Den ängsmark som tas i anspråk möjliggör att större
transportfordon kommer att kunna vända på tomterna. Den utökade kvartersmarken ska ej
bebyggas och ska betecknas med prickmark i plankartan. En utökning av industrimarken
ska ej beröra Tidans strandskydd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-04-27, Beslut om
planbesked och begäran om uppdrag gällande del av Horn 2:51 och Leksberg 1:4.
Ansökan om ändring av befintlig detaljplan, daterat 2016-04-26.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Planbesked och begäran om uppdrag
gällande del av Horn 2:51 och Leksberg 1:4.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Dnr 2016/00231

Tillfälliga ställplatser i Mariestad
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att anordna
tillfälliga ställplatser i anslutning till befintliga ställplatser i yttre hamnen, på den öppna ytan
i anslutning till Karlsholmes parkering vid Strandvägen samt på VänerEnergis parkering.
Bakgrund

Mariestads kommun har utsetts till årets husbilskommun 2016 av intresseorganisationen
Husbilsklubben.se. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-05-18 gav
arbetsutskottet kommunchefen i uppdrag att identifiera lämpliga områden för tillfällig
användning för ställplats. Platserna ska hänvisas till när det är full beläggning på befintliga
anordnade ställplatser.
Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med turismavdelningen översiktligt inventerat
centrala och i övrigt attraktiva områden för ställplatser. Befintliga grusytor mellan
Karlsholme och Strandgården (Cirkusplatsen m.m.) bedöms kunna rymma erforderligt
antal tillfälliga ställplatser och anordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Vidare föreslås en översyn av befintliga ytor vid ställplatsen i yttre hamnen som en
långsiktig lösning. Fler ställplatser kan anordnas, detta sker dock i sådant fall på bekostnad
av personbilsparkering klass 1.
Upprättande av regleringar, ansökan om eventuella tillstånd, kontakt med berörda parter
etc. kommer ske vid genomförande av ställplatser.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson, turismutvecklare Anna Söderman
samt trafikingenjör Eva Berdenius 2016-05-18, Tillfälliga ställplatser i Mariestad.
Karta över Cirkusplatsen m.m.
Karta över yttre hamnen
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Tillfälliga ställplatser i Mariestad.
Expedierats till:
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Adam Johansson
Turismutvecklare Anna Söderman
Trafikingenjör Eva Berdenius
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Information på sammanträdet
Handikappramp vid bokhandeln.
Johan Abrahamsson (M) informerar om att byggnation av handikappramp vid
bokhandeln inte har påbörjats så som beslutats.
Arbetsutskottet kallar berörda tjänstemän inom verksamhet teknik till arbetsutskottets
nästa sammanträde 2016-06-01 för att redovisa varför arbetet med handikapprampen
vid bokhandeln inte har påbörjats samt när och hur arbetet ska genomföras.
Blackgårdens förskola
Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att arbetet med att flytta Blackgårdens
förskola till nybyggda lokaler vid Tidavads skola inte har påbörjats.
Nybyggnaden vid Tidavads skola kommer att bli 6 600 tkr dyrare än vad som tidigare
beslutats. Arbetsutskottet konstaterar att dessa medel finns avsatta i investerings- och
driftbudgeten för år 2017.
Expedierats till:
Verksamhet teknik
Utbildningschef Katarina Lindberg
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Uppdrag till kommunchefen
KRIS – socioekonomi
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att permanenta finansieringen av
verksamheten inom KRIS som idag bedrivs i projektform.
Finansieringen av verksamheten inom KRIS finns inom ramen för anslagna medel för
”Socioekonomi”.

Lokaler för KRIS
Arbetsutskottet ger verksamhet teknik, fastighetsavdelningen i uppdrag att omgående
avveckla hyreskontraktet för KRIS inom fastigheten Björnen.
Arbetsutskottet ger verksamhet teknik, fastighetsavdelningen i uppdrag att erbjuda
verksamheten inom KRIS lämpliga lokaler på Maria Nova.

Ägardirektiv - Ekens skola
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag för ett
ägardirektiv till Mariehus AB avseende byggnation på fastigheten där Ekens skola
tidigare låg. Byggnationen ska avse ett kategoriboende för äldre.

Bodar i hamnen
Johan Abrahamsson (M) informerar om att VD för Mariehus AB samt mark- och
exploateringschefen har föreslagit att en av de nyetablerade bodarna på hamnplan ska
nyttjas för att marknadsföra nya bostadsområden och nya lägenheter under
sommaren.
Arbetsutskottet ställer sig positiv till förslaget.

Lokalisering av Timmergården (Göteborgs universitet)
Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att lämna förslag till alternativa
placeringar av Timmergården som idag är lokaliserad på Johannesberg.
Utredningen ska prioritera en lokalisering av Timmergården vid Vadsbogymnasiet .
Expedierats till:
Verksamhet teknik, fastighetsavdelningen
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik,
VD för Mariehus AB Jonas Hedberg,
Mark och exploateringschef Erik Randén, Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet
.
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