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Kommunhuset den 9 februari 2016 kl. 13.00 – 15.30

Plats och tid
Beslutande

Roland Åkesson (C), ordf
Ann Petersson (C)
Lennart Karlsson (C)
Emma Magnusson (C)
Britt-Marie Domeij (M)
Robert Rapakko (S)
Lars Hollner (S)

Kristina Nyman (S)
Kochar Ismaill Ahmad (S)
Jessika Johnsson (V)
Roger Sunesson (SD)
Jacqueline Doohan (C), tj.g.ers.
Madeleine Rosenqvist (KD), tj.g.
ersättare

Övriga närvarande

Curt-Rune Roos (M), ersättare
Lejla Bajraktarevic (S), ersättare
Lina Löfström, föreståndare
Fredrik Johansson, ekonomichef
Åsa Hällerståhl, ekonom
Anita Granström, kvalitetsledare
Thomas Nilsson, teknisk chef
Mats Johansson, kommunchef
Birgitha Freij, kommunsekreterare

Utses att justera

Robert Rapakko och Britt-Marie Domeij

Justeringens plats och tid

Tisdagen den 16 februari 2016

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

11 - 18

.....................................................

Birgitha Freij

Ordförande

.......................................................

Roland Åkesson

Justerande

.....................................................……

................……………………………..

Robert Rapakko

Britt-Marie Domeij

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunkansliet
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Birgitha Freij
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§ 11

KS 2015/052

BUDGET 2016: FÖRDELNING AV EXTRA ANSLAG
Bakgrund

Mönsterås kommun erhåller ett tillfälligt konjunkturstöd om 40,2 mnkr med
anledning av extra arbete med flyktingmottagning och integration att fördela
på åren 2015-2016. Av stödet läggs 3 mnkr på år 2015, och 12 mnkr används
som en buffert 2016. Kvar att använda finns 25,2 mnkr.

AU 26 jan 2016

Förvaltningschefsgruppen hade tagit fram ett förslag till användning av del av
det tillfälliga stödet:
• Förstärkning av organisationen för flyktingmottagande 1 mnkr
• Bidrag som föreningarna kan ansöka om som extra stöd 0,6 mnkr
• Informations- och utbildningsinsatser 2 mnkr
• Underhåll av fastigheter/lokaler 5 mnkr
• Inköp av arbetskläder 1 mnkr
• Praktik/arbete för nyanlända 2 mnkr
Därefter finns 13,6 mnkr kvar att fördela efter behov i verksamheterna.
Arbetsutskottet diskuterade hanteringen av det tillfälliga konjunkturstödet,
och beslutade återuppta ärendet vid nästa sammanträde.

Handling

Förslag till fördelning av extramedel, från ekonomichef Fredrik Johansson.
Skrivelsen innehåller förslag till fördelning som överensstämmer med
förvaltningschefsgruppens förslag enligt ovanstående.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela 11,6 mnkr i enlighet med förvaltningschefsgruppens förslag, samt att delegera till arbetsutskottet att fördela ytterligare
medel.
-----
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§ 12

KS 2016/018

ÄGARDIREKTIV FÖR MÖNSTERÅS KOMMUNS
KOMMUNÄGDA BOLAG
Handling

Ägardirektiv för Mönsterås kommuns kommunägda bolag, från ekonomiavdelningen.
Mönsterås kommuns ägardirektiv för de kommunägda bolagen beskriver
respektive bolags uppdrag, krav på måluppfyllnad samt avkastningskrav.
Under rubriken Riktade mål finns revideringar i Ålem Energi AB:s uppdrag
avseende fiberinfrastruktur. För Mönsterås Bostäder AB revideras texten
under Riktade mål samt under rubriken Avkastningskrav.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås fastställa Ägardirektiv för Mönsterås kommuns
kommunägda bolag.
-----
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§ 13

KS 2016/010

UPPFÖLJNING AV MÖNSTERÅS KOMMUNS KRISBEREDSKAP 2016-2018
Handling

Uppföljning av Mönsterås kommuns krisberedskap 2016-2018, från
beredskapssamordnare Claus Kempe.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om kommunernas
krisberedskap. Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning för uppgifterna enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utifrån överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (Kf
§ 199/2015) fastställa ett styrdokument som beskriver hur kommunen arbetar
för att reducera eller eliminera risker samt effektiviserar krisberedskapen.
Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de
åtaganden som beskrivs i överenskommelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen.
-----
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§ 14

KS 2016/003

RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA GENOMFÖRANDEAVTAL I MÖNSTERÅS KOMMUN
Handling

Riktlinjer för genomförandeavtal (exploateringsavtal och markanvisningar),
från plan- och byggchef Anders Andersson.
Handlingen innehåller två typer av riktlinjer; dels för markanvisningar, och
del för exploateringsavtal. Riktlinjer för markanvisningar innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisning samt principer för markprissättning. Riktlinjerna för exploateringsavtal anger grundläggande principer för fördelning av kostnader och
intäkter för genomförande av detaljplaner samt andra förhållanden som har
betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

AU 26 jan 2016

Ärendet bordlades till nästa sammanträde. Under tiden skickades Cirkulär
14:46 Sveriges Kommuner och Landsting till ledamöterna som beslutsunderlag.

AU 2 feb 2016

Anders Andersson föredrog förslagen till riktlinjer, och arbetsutskottet
diskuterade ärendet.
Plan- och byggavdelningen fick i uppdrag att göra ett par revideringar i riktlinjerna i enlighet med diskussionen, därefter föreslogs kommunstyrelsen anta
riktlinjerna att gälla tillsvidare.

Handling

Riktlinjer för genomförandeavtal (exploateringsavtal och markanvisningar),
reviderade i enlighet med arbetsutskottets beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta Riktlinjer för genomförandeavtal (exploateringsavtal och markanvisningar) att gälla tillsvidare.
-----
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§ 15

KS 2016/007

RAPPORT: BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING 2015
Handling

Budget- och skuldrådgivning i Mönsterås kommun, Årsrapport för 2015, från
kommunsekreterare Birgitha Freij.
Enligt skuldsaneringslagen är det kommunens uppgift att lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Grundidén är att de
kommunala rådgivarna genom olika former av ekonomisk rådgivning dels ska
bidra till att förebygga överskuldsättning, dels ska hjälpa skuldsatta personer
att finna en lösning på sina problem.
Av rapporten framgår bl.a. att verksamheten är konstant när det gäller antalet
nya besökare, men att antalet möten per besökare är fler än tidigare år. Verksamhetens omfattning:
År 2012: 26 nya besökare + 5 telefonrådgivningar
År 2013: 31 nya besökare + 15 telefonrådgivningar
År 2014: 26 nya besökare + 15 telefonrådgivningar
År 2015: 30 nya besökare + 9 telefonrådgivningar
Under 2015 har 16 personer i Mönsterås kommun beviljats skuldsanering,
vilket innebär att just nu pågår 29 skuldsaneringar. I kommunen finns 500
personer som tillsammans har cirka 139 mnkr i skulder hos Kronofogden.
(Sju kommuner i länet har högre skuldkvot per person än Mönsterås).

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 16

KS 2015/057

RAPPORT: EJ VERSTÄLLDA GYNNANDE BESLUT
ENLIGT SoL OCH LSS
I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL. I 28§ lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet
beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ LSS.
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut, samt om det finns beslut som har avbrutits. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade. Socialnämnden ska inte heller ange skälen
till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att
skapa en diskussion kring enskilda ärenden.
Ej verkställda beslut enligt SoL:
Den 31 december 2015
Det finns ett två beslut om trygghetslarm som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.
Ej verkställda beslut enligt LSS:
Den 31 december 2015
Det finns två beslut om daglig verksamhet, två beslut om kontaktperson, ett
beslut om bostad med särskild service, samt ett beslut om korttidsvistelse som
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Avbrott i verkställigheten
Den 31 december 2015
Det finns ett beslut om kontaktperson enligt LSS som rapporterats med avbrott
i verkställigheten överstigande tre månader från datum för avbrott.
Föredragande

Kvalitetsledare Anita Granström informerar om vad som kan vara orsaken till
att beslut inte kan verkställas, samt vad rapporteringskyldigheten innebär.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till
handlingarna.
-----
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§ 17

KS 2015/152

INTEGRATION m.m.
Kommunchef Mats Johansson informerar om de dialogmöten som genomförts med föreningsliv och invånare i kommunens fem tätorter, samt om
vad som i övrigt sker inom flyktingverksamheten: samarbete med föreningar om aktiviteter, insamling av kläder i samarbete med Shalom, evakueringsboendet i Fliseryd tömdes i förra veckan, framtagande av avsiktsförklaring med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, m.m.
Föreståndare Lina Löfström rapporterar från verksamheten med boende för
ensamkommande ungdomar, sextiosex ungdomar. På grund av bostadsbristen finns problem med att hitta eget boende till dem som fått uppehållstillstånd.
Tekniske chefen Thomas Nilsson redogör för planeringen för nybyggnad
av lägenheter som inledningsvis kan användas som asylboende. Parhus
med två lägenheter om sextio kvm avsedda för barnfamiljer planeras i
Timmernabben (tre parhus), Ålem (fyra parhus) och Fliseryd (fyra parhus).
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 18

MEDDELANDEN/ÖVRIGT
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Konferens

Kommunchef Mats Johansson påminner om den konferens om revidering av
Tillväxtstrategin som ledamöterna tidigare inbjudits till och som hålls den
11 feb 2016.

Beslut

Meddelandena och informationen läggs till handlingarna.
-----
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