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Plats och tid
Beslutande

Roland Åkesson (C), ordf
Jens Robertsson (C)
Lennart Karlsson (C)
Emma Magnusson (C)
Britt-Marie Domeij (M)
Lars-Jonny Andersson (KD)
Robert Rapakko (S)

Lars Hollner (S)
Kristina Nyman (S)
Kochar Ismaill Ahmad (S)
Jessika Johnsson (V)
Roger Sunesson (SD)
Anders Johansson (C), tj.g.ers.

Övriga närvarande

Jacqueline Doohan (C), ersättare
Curt-Rune Roos (M), ersättare
Fredrik Johansson, ekonomichef, §§19, 20
Thomas Svensson, VD MUAB, §19
Magnus Jonsson, VD Ålem Energi AB, §19
Oscar Ekstam, VD Vattenpalatset i Mönsterås AB, §19
Ingemar Idh, räddningschef, §21
Mats Johansson, kommunchef, §§19-28, 30
Birgitha Freij, kommunsekreterare, §§19-28, 30

Utses att justera

Jens Robertsson och Lars Hollner

Justeringens plats och tid
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§ 19

KS 2016/027

ÅRSREDOVISNING 2015
Föredragande

Fredrik Johansson, ekonomichef
Thomas Svensson, VD Mönsterås Utvecklings AB
Oscar Ekstam, VD Vattenpalatset i Mönsterås AB
Magnus Jonsson, VD Ålem Energi AB
Mats Johansson, kommunchef
Koncernens resultat uppgår till 30,8 mnkr. Till stor del beror det positiva
resultatet på realisationsvinster på försäljning av tomter (10,9 mnkr), återbetalning av sjukförsäkringsavgifter AFA (6,1 mnkr), samt uppskrivning och
utdelning av pensionsplaceringar. Nämnderna visar ett underskott med
sammanlagt 0,7 mnkr.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
för 2015, samt att lägga nämndernas och bolagens redovisningar till handlingarna.
-----
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§ 20

KS 2015/051

REVIDERING AV INVESTERINGSBUDGET 2016
Handling

Revidering av investeringsbudget 2016, från ekonomiavdelningen.
I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige om en ram för investeringsbudgeten om 114 230 000 kronor. I enlighet med kommunens ekonomiska
rutiner görs en revidering av investeringsbudgeten under våren året efter, för
justeringar för de pågående projekten från föregående år samt för nya beslut.
Förslaget till revidering av investeringsbudgeten innebär en minskning med
700 000 kronor, vilket ger en ny investeringsram om 113 530 000 kronor.
Ramarna för åren 2017 och 2018 kommer att behandlas i samband med
antagande av budget för 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en minskning av
investeringsbudgeten om totalt 700 000 kronor, vilket innebär att 2016 års
investeringsbudget uppgår till 113 530 000 kronor.
-----
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§ 21

KS 2011/129

SAMVERKAN INOM RÄDDNINGSTJÄNST
Handling

Mönsterås kommun – operativ ledningssamverkan inom räddningstjänstens
verksamhetsområde, från räddningschef Ingemar Idh.
Förhandling enligt MBL §11, protokoll 2016-03-07.

Förslag

Robert Rapakko (S) föreslår att arbetet med att informera och förankra samverkansmodellen fortsätter för att minska den oro som finns bland brandmän/
-kvinnor i organisationen. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Mönsterås kommun ingår i gemensam
operativ ledningsorganisation tillsammans med räddningstjänsterna i Högsby
och Oskarshamn från juni 2016. Innan organisationsstart ska kommunstyrelsen
godkänna avtal mellan kommunerna. Räddningschefen får i uppdrag att
fortsätta arbeta med att informera och förankra samverkansmodellen för att
minska den oro som finns bland brandmän/-kvinnor i organisationen.
-----
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§ 22

KS 2015/215

SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT: GRANSKNING AV
KOMMUNENS FASTIGHETSUNDERHÅLL
Handling

Granskning av kommunens fastighetsunderhåll, från revisorerna.
Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt
underhåll för att bevara sitt värde. Kommunstyrelsen ansvarar genom
tekniska kontoret för förvaltningen av kommunens fastigheter. Revisorernas
granskning avser hur kommunstyrelsen prioriterar, styr och följer upp
användningen av resurser för fastighetsunderhåll.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar på rapporten:
Mönsterås kommun har under många år gjort stora investeringar i de kommunala fastigheterna. I samband med dessa investeringar har också stora energibesparande åtgärder och underhållsåtgärder utförts. Något samlat dokument för
nyckeltal för underhåll i kommunala fastigheter finns inte, utan det beror på
flera faktorer; till exempel fastighetsbeståndets ålder och sammansättning (andelen förskolor, skolor, äldreboenden, administrativa byggnader, förrådsbyggnader etc), tidigare investerings-, underhålls- och energiåtgärder, kvalitetsval i materiel och teknik. Vissa externa hyresgäster har också eget ansvar för
invändigt underhåll.
Under flera år har extra medel erhållits till underhållsåtgärder och dessa har i
princip alltid varit riktade mot klimatskal, förskolor och skolor. Under år 2016
tillförs ytterligare fem mnkr. Genom energibesparande åtgärder har också dessa
besparingar kunnat bekosta delar av underhållet. Detta har inneburit att underhållsbudgeten för dessa byggnader har varit betydligt högre än det budgeterat.
Tekniska kontoret har inte räknat fram någon underhållsskuld, men i det nya
underhållsprogrammet Vitec kommer olika underhållsscenarier att redovisas
och därmed även framtida långsiktiga underhållskostnader. För närvarande
arbetar tekniska kontoret med en treårig ”rullande” underhållsplan inklusive
energiåtgärder som beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott varje år.
Fastighetsavdelningen har också påbörjat arbetet med att revidera och
komplettera verksamhetsmålen. Detta omfattar även mål för underhåll och
framtida planering.
Politiska mål för verksamheten ska tas fram i samband med budget 2017,
inklusive en lokalförsörjningsplan som visar vilka byggnader som avses
behållas/avyttras.
-----
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§ 23

KS 2016/007

INFÖRANDE AV FOLKHÄLSOSTIPENDIUM
Handling

Folkhälsorådet föreslår att Mönsterås kommun inrättar ett folkhälsostipendium att dela ut som ett officiellt erkännande och en uppmuntran till
den/de som under året gjort en förtjänstfull insats för att stärka folkhälsan i
kommunen.
Det nyinrättade stipendiets stadgar och storlek föreslås följa kommunens
övriga tre stipendiers (kultur, miljö, föreningsliv), och delas ut vid samma
tillfälle.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett folkhälsostipendium.
-----
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§ 24

KS 2016/032

HANDLINGSPLAN MOT VÅLDSBEJAKANDE
EXTREMISM
Handling

Handlingsplan mot våldbejakande extremism, från kommunledningskontoret.
Våldsbejakande extremism har blivit allt vanligare inom Sverige under senare
år. Idag finns personer inom landet som stödjer terrorism i olika delar av
världen. Här finns också personer som rest utomlands för att delta i olika
träningsläger kopplade till terrorism och andra våldshandlingar. Attentatshot
kan även förekomma inom Sverige och kopplas då vanligtvis till olika typer av
våldsbejakande extremism. Dessutom finns personer som kan agera på egen
hand och då utgöra hot mot demokratin.
En förutsättning för att vår demokrati ska fungera är att befolkningen känner
tilltro till systemet och visar respekt för allas lika värde. Det är av största vikt
att engagera alla samhällets krafter mot extremism såväl politisk som religiös
och därmed arbeta mot våldsbejakande radikalisering.
Mönsterås kommun har i nuläget inget upparbetat arbete för att motverka och
förebygga våldsbejakande extremism. Målsättningen är att påbörja arbetet för
att värna och stärka vår demokrati.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Handlinsplan mot
våldsbejakande extremism att gälla tills vidare.
-----
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§ 25

KS 2015/125

SVAR PÅ MOTION: ATT UTREDA ANTALET STUDIEOCH YRKESVÄGLEDARE I GRUNDSKOLAN
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig nämnd att
utreda hur många studie- och yrkesvägledare det finns anställde i de
kommunala grundskolorna, hur många timmar det finns på respektive
skola, och om detta motsvarar kraven i skollagen, samt att om någon/ra
kommunala skolor inte uppfyller skollagens krav på tillgänglighet med
studie- och yrkesvägledare för eleverna uppdra till lämplig nämnd att ta
fram förslag på åtgärdsplan med tillhörande kostnadskalkyl för detta.

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. BUN lämnar i sitt
beslut §10/2016 en redogörelse för studie- och yrkesvägledningen inom
Mönsterås kommun, och kan konstatera att verksamhetens omfattning är
stor jämfört med riksgenomsnittet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med
att barn- och utbildningsnämndens redogörelse visar att verksamhetens
omfattning i Mönsterås kommun är väl tillgodosedd, och att motionärens
förslag inte föranleder några åtgärder.
-----
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§ 26

KS 2015/138

SVAR PÅ MOTION: ATT INFÖRA EN SKOL/NÄRING/
FÖRENINGSLIVSDAG I KOMMUNEN
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig nämnd att
utreda kostnaden och planera för införande av ”bunkeflomodellen” (ökad
fysisk aktivitet och rörelseträning i skolan), och till modellen lägga ett nära
samarbete med näringslivet.

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger: Den ursprungliga
Bunkeflomodellen är inte en framkomlig väg för en helhetslösning för
Mönsterås grundskolor då den byggdes upp kring fristående aktörers
medverkan och extern finansiering. Slutsatserna från projektet bör dock
beaktas och ett arbete med hälsofrämjande skolutveckling för hela skolorganisationen bör uppmuntras, vilket rektor kan göra genom att arrangera
aktivitetsdagar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom
aktiviteter i skolorna styrs av skollagen och andra styrdokument, inte av den
politiska ledningen.
-----
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KS 2015/146

SVAR PÅ MOTION: UPPMUNTRA SKOLOR ATT BJUDA
IN ELEVERNAS FÖRÄLDRAR FÖR ATT ARRANGERA
STUDIEBESÖK OCH/ELLER FÖR ATT BERÄTTA OM
SITT YRKE
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt särskild
nämnd att i dialog med skolorna finna lämpliga lösningar som underlättar
inbjudning av föräldrar att tala om sina yrken och/eller arrangera studiebesök på sina jobb.

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger: Möjligheten för
skolor att bjuda in föräldrar för att berätta om sitt yrke och att besöka
föräldrars arbetsplatser finns redan idag. Detta kan uppmuntras vid
planerade föräldramöten.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens förslag
om att uppdra till särskild nämnd att arbeta med inbjudningar av föräldrar
och/eller att arrangera studiebesök. I läroplanen för grundskolan poängteras att all personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen, varför motionens syfte redan genomförs.
-----
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§ 28

KS 2015/147

SVAR PÅ MOTION: INFÖR STIMULANSPENG FÖR DE
KOMMUNALA SKOLORNA OCH FÖRENINGSLIVET FÖR
ATT UNDERLÄTTA SAMARBETE OCH MÖTEN MELLAN
SKOLA/NÄRINGSLIV/FÖRENINGSLIV
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge lämplig nämnd i
uppdrag att se över möjligheten att införa en stimulanspeng för de kommunala skolorna för att underlätta möjligheten till möten och samarbete
mellan elever i skolan/näringslivet/föreningslivet, samt att bestämma
summa och ta fram strukturer kring hur detta kan genomföras.

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger: Möjligheten till
möten och samarbete mellan skolan, näringslivet och föreningslivet finns
redan idag. Budgetmedel finns avsatta t.ex. inom det drogförebyggande
arbetet och varje rektor disponerar sin enhets tilldelade budget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Möjlighet till möten och samarbeten finns inom varje enhets tilldelade budget.
-----
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§ 29

KS 2016/019

ANSTÄLLNING AV KOMMUNCHEF
AU 2 feb 2016

Mats Johansson anhöll om entledigande från tjänsten som kommunchef för
att tillträda en tjänst i Oskarshamns kommun den 1 maj 2016. Mats började
sin tjänst i september 2011.
Arbetsutskottet uppdrog till kommunstyrelsens presidium att bereda ärendet.

AU 8 mar 2016

Presidiet föreslår att tjänsten som kommunchef inte utannonseras utan att
rekrytering sker internt genom att ekonomichef Fredrik Johansson erbjuds
tjänsten. Förslaget innebär att tjänsten som ekonomichef utannonseras. Vidare
föreslås att den nya kommunchefen blir förvaltningschef över kommunledningskontoret, och att personalchef, ekonomichef och IT-chef blir avdelningschefer under kommunchefen. Förslagen har förhandlats med arbetstagarorganisationerna, som inte har någon erinran. (Förhandling enligt MBL §11,
den 29 jan 2016).

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Fredrik Johansson anställning som
kommunchef och tillika förvaltningschef för kommunledningskontoret i
Mönsterås kommun från och med den 1 maj 2016. Sysselsättningsgrad 100
procent. Övertidsersättning utgår inte. Krav på egen bil i arbetet. Heltidslön
73 tkr/månad. Omförhandling av lönen sker tidigast i samband med 2017 års
löneöversyn.
-----

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-15

§ 30

MEDDELANDEN/ÖVRIGT
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Rapport

Robert Rapakko och Emma Magnusson rapporterar från vänortsbesök i
Lerhte, Tyskland, den 11-12 mars 2016.

Beslut

Meddelandena och rapporten läggs till handlingarna.
-----
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