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Kommunhuset den 5 april 2016 kl. 13.00 – 16.00

Plats och tid
Beslutande

Roland Åkesson (C), ordf
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)
Jacqueline Doohan (C), tj.g.ers.
Anders Johansson (C), tj.g.ers.
Magnus Gustavsson (C), tj.g.ers.
Curt-Rune Roos (M), tj.g.ers.

Övriga närvarande

Fredrik Johansson, ekonomichef
Armin Avdic, vd Mönsterås Bostäder AB, §31
Börje Jonsson, Mönsterås Stadsnät, §32
Thomas Nilsson, teknisk chef, §33
Astrid Steen, arkitekt, §33
Henrik Andersson, avdelningschef, §33
Mats Johansson, kommunchef
Birgitha Freij, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

2016-04-05

§ 31

KS 2016/027

ÅRSREDOVISNING 2015: MÖNSTERÅS BOSTÄDER AB
Föredragande

Armin Avdic, vd Mönsterås Bostäder AB.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga Mönsterås
Bostäder AB:s redovisning för 2015 till handlingarna.
-----
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§ 32

KS 2012/042

FIBEROPTISKT NÄT OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION INOM MÖNSTERÅS KOMMUN
AU 16 feb 2016

Börje Jonsson, Mönsterås Stadsnät, redogjorde områdesvis för bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Under 2015 har 726 nyanslutningar i form av hushåll anslutits, samt 23 företag.
Nu är sammanlagt 2 643 hushåll och företag i kommunen anslutna till
bredband.
Arbetsutskottet beslutade att ge Mönsterås Stadsnät i uppdrag att återkomma till
arbetsutskottet med förslag till prioritering av utbyggnadsområdena inom
budgetramarna, samt med förslag till mål för utbyggnaden som även omfattar
antalet faktiska anslutningar.

AU 29 mar 2016

Aktuella utbyggnadsområden under 2016 och 2017 och framåt för Mönsterås
Stadsnät, från Börje Jonsson.
Arbetsutskottet godkände utbyggnadsplanen för Mönsterås Stadsnät.
Information om utbyggnadsplaneringen för stadsnätet ges på kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2016.

Aktuellt

Börje Jonsson redogör för förslag på utbyggnadsområden under 2016, områden
som är möjliga att bygga under 2016, samt områden som avses att byggas under
2017 eller senare. Investeringsbudgeten 2016 för bredbandsutbyggnaden är 20
mnkr.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 33

KS 2016/008

TRAFIKSTRATEGI FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN
AU 26 jan 2016

Arkitekt Astrid Steen informerade om arbetet med trafikstrategin, vars syfte är
att hjälpa kommunen i det förebyggande arbetet för ett bra trafiknät. Den ska
vara ett underlag för vägnätets investeringsbudget samt en översiktsplanering,
en handledning i att skapa och värna om en trafiksäker, tydlig och attraktiv
gatubild för olika typer av trafikanter.
Plan- och byggavdelningen fick i uppdrag att revidera och komplettera utkastet
till trafikstrategi i enlighet med arbetsutskottets diskussion.

AU 29 mar 2016

Remissutkast: Trafikstrategi - trafik för en attraktiv miljö. Utkastet till handlingsplan behandlas i särskild ordning i samband med budgetberedningen.
Astrid Steen redovisade förslaget till remisshandling.
Plan- och byggavdelningen fick i uppdrag att revidera och komplettera remisshandlingen i enlighet med arbetsutskottets diskussion. Därefter sänds den på
remiss till nämnder, kommunala råd, och berörda instanser, samt läggs ut på
hemsidan. (Handlingsplanen ska inte ingå i remissbehandlingen utan behandlas
av budgetberedningen).
Information om förslaget till trafikstrategi ges på kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2016.

Föredragande

Astrid Steen, arkitekt, redogör för remisshandlingen Trafikstrategi - trafik för
en attraktiv miljö.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 34

KS 2016/051

TOMTRÄTTSAVGÄLD OKNÖ FRÅN 2017
Handling

Tomträttsavgäld Oknö från 2017, från tekniska kontoret, 2016-03-21.
För kommunens tomträttsavtal på Oknö justeras avgälden vid utgången av
varje tioårsperiod. Från den 1 juni 2017 är fyra tomträtter på Oknö föremål
för avgäldsreglering.
Nuvarande beräkning tillämpas av de flesta kommuner i Sverige med
tomträtt för småhus, och bygger på rättspraxis och rekommendation från
Sveriges Kommuner och Landsting: taxeringsvärdet minus erlagd anläggningsavgift för vatten/avlopp gånger 1,33 gånger avgäldsränta. Avgäldsräntan föreslås vara 3,25.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för fastigheterna
Oknö 1:108, 1:119, 1:472 och 1:476 justeras avgifterna i enlighet med
tekniska kontorets förslag. Avgifterna gäller från och med den 1 juni 2017
och tio år framåt.
-----
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§ 35

KS 2016/035

SVAR PÅ MOTION: UTREDA HUR KOMMUNENS
TILLGÅNG TILL VACCIN SER UT
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunen utifrån de samhällsfarliga sjukdomarna
samt allmänfarliga sjukdomarna som finns (30 stycken) ska utreda hur tillgången till vaccin för de ökade sjukdomarna ser ut på kommunal nivå, samt
utreda en samordnad inköpsförmåga med landstinget som uppfyller en försörjningsstrategi.

Yttrande

Yttrande från beredskapssamordnare Claus Kempe föreligger.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom
primärkommunerna inte ansvarar för tillgången till vaccin.
-----
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§ 36

KS 2016/015

SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE ATT BEGRÄNSA
SKJUTTIDERNA FÖR NYÅRSFYRVERKERIER
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att skjuttiderna för nyårsfyrverkerier inom Mönsterås
kommun begränsas till tre timmar i direkt anslutning till 12-slaget, d.v.s.
120 minuter innan midnatt och 60 minuter efter.

Yttrande

Yttrande från beredskapssamordnare Claus Kempe föreligger.
Föreskrifter för fyrverkerier regleras i kommunens ordningsstadga. När det
gäller tidpunkten för fyrverkerier anger ordningsstadgan att polistillstånd
krävs med undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt
därpå följande dag till kl. 01.00. Det finns dock områden där det alltid är
förbjudet att använda fyrverkerier: kyrkogårdar, begravningsplatser, skolgårdar, förskolor, äldreboenden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att kommunens ordningsstadga begränsar skjutande av raketer
till tre kvällar under året, vilket kommunfullmäktige vid antagande av
ordningsstadgan ansett vara en lämplig avgränsning för att efterlevnaden ska
beaktas.
-----
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§ 37

KS 2015/125

SVAR PÅ MOTION: UTREDA HUR KOMMUNENS
FÖREBYGGANDE ARBETE OCH DESS ÅTGÄRDSPLAN VID UTBROTT AV SMITTSAM SJUKDOM SER
UT
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunen ska ta fram (eller använda en redan
framtagen) informationspärm för distribution (gärna digitalt) till nyanlända,
ensamkommande samt personer som vistas illegalt i kommunen om privilegiet att få genomgå en gratis hälsokontroll för att få fler människor än idag
att genomgå den, att utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökning som erbjuds innan barnet inträder i skolan, samt att utreda hur
kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom (t.ex.
TBC) i någon av kommunens skolor eller förskolor ser ut.

Yttrande

Yttrande från beredskapssamordnare Claus Kempe föreligger.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med att
motionärens förslag angående hälsokontroll/hälsoundersökning redan genomförs, samt att alla kommunens förvaltningar och bolag har åtgärdsplaner för
ev. pandemier, d.v.s. åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott i skola/förskola finns
och frågan behöver inte utredas.
-----
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§ 38

KS 2015/138

SVAR PÅ MOTION: UTREDA HUR DE KOMMUNALA
SKOLORNA ARBETAR FÖREBYGGANDE FÖR ATT
FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING AV SMITTSAMMA
SJUKDOMAR
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunen ska utreda hur de kommunala skolornas
rektorer – som ansvariga för sin skolas skolhälsovård – arbetar
förebyggande (enligt skollagen 2010:800) för att förhindra smittspridning av
smittsamma sjukdomar.

Yttrande

Yttrande från beredskapssamordnare Claus Kempe föreligger.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besvara motionen med att
eftersom skolhälsovården inklusive hantering av smittsamma sjukdomar
bedrivs efter de lagar och övriga bestämmelser som finns behövs inte någon
ytterligare utredning. Motionen avslås.
-----
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§ 39

KS 2016/017

ANSTÄLLNING AV PERSONALCHEF
AU 2 feb 2016

Marianne Rudebeck anhåller, efter närmare trettio år som personalchef, om
entledigande från tjänsten från och med den 1 augusti 2016 i anledning av
ålderspension.
Ordförande presenterade ett förslag till rekryteringsannons, som godkändes
efter revidering i enlighet med arbetsutskottets diskussion.

Föredragande

Ekonomichef Fredrik Johansson.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Linnéa Hallenberg anställning som
personalchef med placering på kommunledningskontoret i Mönsterås
kommun från och med den 1 augusti 2016. Sysselsättningsgrad 100 procent.
Övertidsersättning utgår inte. Krav på egen bil i arbetet. Heltidslön 49
tkr/månad. Omförhandling av lönen sker tidigast i samband med 2017 års
löneöversyn.
-----
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§ 40

MEDDELANDEN
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.
-----
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