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§ 41

KS 2014/084

OFFENTLIG KONST – POLICY OCH RIKTLINJER FÖR
MÖNSTERÅS KOMMUN OCH DE KOMMUNALA
BOLAGEN
Handling

Förslag till Offentlig konst i Mönsterås kommun – policy och riktlinjer, från
kulturnämnden.
Kulturchef Carina Eskelin och teknisk chef Thomas Nilsson har med utgångspunkt i Konstpolicy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län (Regionförbundet i Kalmar län) tagit fram ett förslag till policy för Mönsterås
kommun.

AU 1 mar 2016

Carina Eskelin och Thomas Nilsson fick i uppdrag att revidera förslaget till
policy i enlighet med arbetsutskottets diskussion.

Aktuellt

Mindre revideringar har skrivits in i policyn, samt dokumentets titel har ändrats
till Offentlig konst – policy och riktlinjer för Mönsterås kommun och de
kommunala bolagen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Offentlig konst – policy
och riktlinjer för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen att gälla tills
vidare.
-----
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§ 42

KS 2016/002

DET GODA LIVET – KULTURPLAN FÖR MÖNSTERÅS
KOMMUN 2016-2019
Handling

Förslag till kulturplan för Mönsterås kommun 2016-2019.
Kommunfullmäktige antog i oktober 2012 en kulturplan för Mönsterås
kommun 2012-2015. Kulturnämnden har reviderat planen och föreslår enligt
KN §63/2015 att kommunfullmäktige antar Det goda livet – Kulturplan för
Mönsterås kommun 2016-2019.

AU 12 jan 2016

Kommunkansliet fick i uppdrag att inhämta synpunkter från nämnderna, samt
att via hemsidan bereda möjlighet för föreningar och organisationer att
inkomma med remissyttrande.

Aktuellt

Kulturchef Carina Eskelin har i samråd med kulturnämnden reviderat förslaget
till kulturplan.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Det goda livet, kulturplan för Mönsterås kommun 2016-2019.
-----
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§ 43

KS 2016/070

KOMMUNALT PARTISTÖD I MÖNSTERÅS KOMMUN
Handling

Kommunalt partistöd i Mönsterås kommun, från kommunkansliet.
Nya regler i 2 kap 9-12§§ i kommunallagen gäller för kommunalt partistöd från
och med mandatperioden 2015-2018. De nya reglerna är ett resultat av den
översyn som gjordes av den parlamentariska utredningen Vital kommunal
demokrati, SOU 2012:30. Nuvarande regler antogs av KF §35/2010 och
§157/2013. Regler för kommunalt partistöd behöver ses över för att följa den
nya lagstiftningen.
Det kommunala partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det
utbetalas till politiska partier som fått mandat och tagit plats, d.v.s. utövar en
aktiv roll i kommunfullmäktige i Mönsterås. Partistödet ska förbättra partiernas
möjlighet att utveckla en aktiv medverkan bland kommuninnevånarna och
därigenom stärka den kommunala demokratin
Det är frivilligt att ha kommunalt partistöd, men alla kommuner i Sverige har
det. Syftet med stödet är inte att avlasta partierna deras eget ansvar för finansiering av verksamheten och begreppet stöd markerar just det. Kommunen får ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
För att ha rätt till kommunalt partistöd måste ett parti ha fått mandat och tagit
plats i fullmäktige. Med det menas ett parti som fått mandat i fullmäktige för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen. För att behålla
representationen krävs att åtminstone ett av partiets mandat fortsätter att ha en
ledamot fastställd. Om länsstyrelsen inte kan fastställa någon ledamot på grund
av att kandidater saknas har representationen upphört. Partistöd får även ges till
ett parti vars representation har upphört, men enligt 2 kap 9§ 3 stycket kommunallagen endast under ett år efter det att sista ledamoten avgick.
Av 2 kap 9§ 4 stycket kommunallagen framgår också att partistöd endast får
lämnas till parti som är en juridisk person. Utbetalning av partistöd kan göras till
en partiförening som bedriver verksamhet i flera kommuner. En sådan mottagare
måste dock hålla partistödet från de olika kommunerna åtskilt i sin bokföring.
Att partistödet hålls åtskilt är en förutsättning för att mottagaren vid
redovisningen av partistödets användning ska kunna visa att stödet från varje
kommun har använts för sitt avsedda ändamål. Det innebär bl.a. att det använts
för politisk verksamhet med anknytning till den kommun som lämnat stödet.
Fullmäktige ska enligt 2 kap l0§ kommunallagen besluta om partistödets
omfattning och formerna för det. Kommunallagen reglerar inte formerna för
partistödet, men stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller
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missgynnar ett parti. Vanligtvis finns ett grundstöd till varje parti och sedan ett
mandatstöd som fördelas utifrån mandatfördelningen i fullmäktige.
Partistödet i Mönsterås kommun består av ett grundstöd om 10 000 kronor per
parti och år, samt ett mandatbidrag om 6 685 kronor per mandat och år (2016).
En av nyheterna i de nya reglerna i kommunallagen om partistöd är att fullmäktige måste besluta om att mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig årlig
redovisning som visar hur partistödet använts. En av partiet utsedd särskild
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.
Redovisningen och rapporterna lämnas till kommunkansliet senast sex månader
efter redovisningsperiodens utgång, d.v.s. 30 juni. Kommunkansliet överlämnar
redovisningen och granskarnas rapporter till fullmäktige som information vid
fullmäktiges sammanträde i september varje år.
Partistödsredovisningen med tillhörande rapporter blir offentliga. Redovisningens innehåll ska däremot inte läggas till grund för något ställningstagande
från fullmäktiges sida. Fullmäktiges roll är att ta emot och hålla redovisningarna tillgängliga för den som vill ta del av dem. Enligt 2 kap 11§ 3 stycket
får fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport på föreskrivet sätt. Därför föreslås att det
regleras att om redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra
stycket kommunallagen inte lämnats till kommunkansliet inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Fullmäktige måste enligt 2 kap 12§ kommunallagen minst en gång per år besluta
om att betala ut kommunalt partistöd. Syftet med regeln är att ett förnyat
ställningstagande till utbetalningarna av partistöd säkerställer att partistöd inte
betalas ut längre tid än tillåtet till ett parti vars representation i fullmäktige har
upphört. Årlig beräkning av partistödet görs av ekonomiavdelningen som för
frågan till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige för beslut i samband med
beslut om budget för kommande år. Partistöd föreslås betalas ut årligen i förskott
under februari månad efter beslut i fullmäktige i december (i samband med
budgetbeslut).
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande regler för
kommunalt partistöd i Mönsterås kommun.
-----
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§ 44

KS 2016/054

FÖRENINGSBIDRAG 2016
Handlingar

Ansökningar om föreningsbidrag 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande föreningar bidrag:
Mönsterås PRO
PRO Ålem
SPF Seniorerna
Fliseryds PRO
PRO Blomstermåla
Folkets Hus (inkl. Blomsterrocken)
IOGT-NTO
Bluesföreningen
BRIS
DHR Mönsterås
SRF Mönsterås
Neuroförbundet Kalmar
Mönsterås Reumatikerförening
KRIS Kalmar
Svartö Byvårdsförening
Lövö Byalag
Vållö Byvårdsförening
Mönsterås Cruisers

80 000 kr
58 000
88 000
27 000
42 000
943 000
421 000
325 000
5 000
7 000
6 000
2 000
10 000
5 000
6 000
5 000
6 000
2 000

Kommunstyrelsen avslår ansökningarna från Tjejbad i Mönsterås (söker för
samma sak som Lions fått 35 000 kr för såsom integrationsbidrag), samt
Kalmar Stadsmission (stämmer ej med reglerna för föreningsbidrag).
-----
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§ 45

KS 2016/074

ANSTÄLLNING AV EKONOMICHEF
KS 15 mar 2016

Kommunstyrelsen beslutade att erbjuda ekonomichef Fredrik Johansson
anställning som kommunchef och tillika förvaltningschef för kommunledningskontoret i Mönsterås kommun från och med den 1 maj 2016.

AU 3 maj 2016

Kommunstyrelsens beslut den 15 mars 2016 innebar att tjänsten som
ekonomichef annonserats ut. Arbetsutskottet träffade Victoria Schön
Månsson.

Aktuellt

Victoria Schön Månsson presenteras för kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar erbjuda Victoria Schön Månsson tjänsten som
ekonomichef i Mönsterås kommun, med placering på kommunledningskontoret. Sysselsättningsgrad 100 procent, heltidslön 54 000 kr/månaden,
övertidsersättning utgår inte, krav på egen bil i tjänsten. Omförhandling av
lön ske tidigast i samband med 2017 års löneöversyn. Tillträde den 7 juni
2016.
-----
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§ 46

KS 2016/029

SVAR PÅ REMISS: GYMNASIESKOLOR I SYD AB ANG.
UTÖKNING AV BEFINTLIG FRISTÅENDE GYMNASIESKOLA VID FRIA LÄROVERKEN I KALMAR KOMMUN
Handling

Remisshandlingar från Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Dnr. 32-2016:904

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. Bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan.
-----
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§ 47

KS 2016/030

SVAR PÅ REMISS: STIFTELSEN KALMAR WALDORFSKOLA ANG. NYETABLERING AV FRISTÅENDE
GYMNASIESÄRSKOLA I KALMAR KOMMUN
Handling

Remisshandlingar från Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Dnr. 32-2016:695

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. Bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande tillstyrka ansökan.
-----
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§ 48

KS 2016/031

SVAR PÅ REMISS: STIFTELSEN KALMAR WALDORFSKOLA ANG. SÄRSKILD VARIANT AV SAMHÄLLSPROGRAMMET VID DAG HAMMARSKJÖLDGYMNASIET I KALMAR KOMMUN
Handling

Remisshandlingar från Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Dnr. 37-2016:460

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. Bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan.
-----
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§ 49

KS 2016/046

SVAR PÅ REMISS: GYMNASIESKOLOR I SYD AB ANG.
GODKÄNNANDE SOM HUVUDMAN FÖR NATIONELLT
GODKÄND IDROTTSUTBILDNING VID FRIA LÄROVERKEN I KALMAR KOMMUN
Handling

Remisshandlingar från Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Dnr. 37-2016:855.

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. Bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan.
-----
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§ 50

KS 2016/068

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN:
ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE 2015
Handling

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015, samt Revisionsberättelse för
år 2015, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
för 2015 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
-----
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§ 51

KS 2016/057

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN:
ÅRSREDOVISNING 2015, REVISIONSBERÄTTELSE 2015
Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015, från Samordningsförbundet i
Kalmar län, Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
för 2015 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
-----
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§ 52

KS 2015/072

SVAR PÅ MOTION: SERVICEPUNKTER
Handling

Motion inlämnad av Britt-Marie Domeij och Curt-Rune Roos, moderaterna.

Motionens syfte

Motionärerna vill att Mönsterås kommun tar initiativ till fler servicepunkter,
att kontakt tas med samarbetspartners som kan vara samhällsföreningar,
handel, regionförbundet, m.fl., samt att turismansvarig i kommunen deltar
aktivt i arbetet.

Yttrande

Yttrande från kommunchef Mats Johansson föreligger.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med vad
som framkommer i yttrandet över motionen. Mönsterås kommun arbetar
redan aktivt med konceptet servicepunkter.
-----
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§ 53

KS 2016/058

SVAR PÅ MOTION: DELTAGANDE I SKATTEKOLLEN
Handling

Motion inlämnad av Britt-Marie Domeij och Curt-Rune Roos, Moderaterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunen undersöker hur det fungerar att delta i
Skattekollen – ett digitalt redskap som blir lättillgängligt via kommunens
hemsida.

Yttrande

Yttrande från kommunledningskontoret föreligger:
Skattekollen är en tjänst där invånare på kommunens hemsida kan få en
uppfattning om hur kommunen fördelar pengarna på olika verksamheter,
m.m. I en undersökning som Uppsala Universitet gjort visar det sig att
användare av Skattekollen i högre utsträckning anser att kommunen gör ett
bra arbete, och också blir mer intresserade av kommunalpolitik.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
-----
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§ 54

KS 2016/013

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: MÖNSTERÅS
KOMMUN FÖRESLÅS ÖPPNA ETT KATTHEM
Handling

Medborgarförslag inlämnat av Anna Hultman, Villagatan 21, 383 38
Mönsterås.

Förslagets syfte

Förslagsställaren föreslår att Mönsterås kommun ska öppna ett katthem.

Yttrande

Yttrande från kommunledningskontoret föreligger:
Djurskyddslagen avser vård och behandling av husdjur. Där framgår det att
djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, och
där finns också bestämmelser om tillgång till foder, vatten och tillräcklig
tillsyn. Djurskyddslagen ska verka förebyggande. Målet är att djuren ska ha
det bra och kunna bete sig naturligt. Handlingar som innebär fysiskt och
psykiskt lidande för djuren är förbjudna. Om man misstänker att djur vansköts eller far illa ska man kontakta länsstyrelsen. Om det är akut och länsstyrelsen inte kan nås kontaktar man polisen.
Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och
utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda
länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller
på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när de får in en anmälan
om missförhållanden hos privatpersoner. Det övergripande syftet med länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det
bra. Om ett djur far illa kan de besluta att det ska omhändertas. Då måste de
också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas
eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med
djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen fattar också
beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller
visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.
Om man hittar en förmodat övergiven eller ägarlös katt kan man som privatperson eller ideell förening inte på eget bevåg ta hand om katten eftersom det
kan finnas en ägare och tilltaget därmed räknas som stöld. Man kan ta reda på
om det finns en ägare genom att prata med grannar, annonsera i sociala medier,
tidningar med mera. Är katten i dåligt skick kan länsstyrelsen omhänderta den
med hjälp av djurskyddslagen. Men är katten i fint skick, tam, o.s.v. ska den
lämnas till polisen som hittegods. Det är även tvunget att ha gått en viss tid
sedan katten först sågs. Länsstyrelsen uppmanar på sin hemsida: Mata inte en
katt som misstänks sakna ägare! Katten kanske inte alls är utan ägare men
fortsätter att uppehålla sig hos den ger den mat. Det är svårt att veta om katten
tillhör någon eller om den är övergiven. Finns det inga tvivel om att katten är
övergiven kan länsstyrelsen kontaktas.
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Information som länsstyrelsen behöver för att kunna besluta om omhändertagande är beskrivning av katten, kön, ev. ID-märkning, skick. Den som matar
en katt en period har gjort sig ansvarig för katten! Det är viktigt att den egna
katten utfodras oåtkomligt för andra katter för att de inte ska lockas till huset.
När länsstyrelsen har beslutat att en katt ska omhändertas åker polisen ut och
verkställer beslutet. Är katten svår att fånga in kan de behöva använda sig av
fällor. Efter omhändertagandet tas katten till en veterinär som undersöker katten,
letar efter eventuell märkning och skriver ett intyg över kattens hälsostatus.
Katten tas sedan till ett kattpensionat eller katthem. Därefter bedömer länsstyrelsen om katten går att omplacera eller om den måste avlivas. Katter som är
för skygga eller för stressade för att omplaceras kan komma att avlivas på grund
av djurskyddsskäl.
Under 2015 hade Länsstyrelsen i Kalmar län 44 ärenden som gällde omhändertagande av katter, och under 2014 omhändertog man 83 katter (i 30 fall hittades
ägaren).
Katter som saknar ett hem utsätts ofta för stort lidande och kan också sprida
sjukdomar till tama katter. För att få bukt med det stora antalet herrelösa och
förvildade katter i länet vädjar länsstyrelsen till kattägare att kastrera, märka och
registrera sin katt. Katter ses av många som en slit- och slängvara. Detta beror
bland annat på okunskap och att katter har ett lågt ekonomiskt värde. Att överge
sin katt och låta den skaffa föda och skydd på egen hand är ett brott mot djurskyddslagen och ägaren kan ställas till rättsligt ansvar för att ha brustit i sin vård
av och omsorg om katten. Detta gäller även sommarkatter. Trots information om
problem gällande sommarkatter finns det fortfarande människor som skaffar
katter som de tar hand om enbart över sommaren, sedan lämnar dem åt sitt öde
när semestern är slut. Har man skaffat en katt är man ansvarig för dess välbefinnande hela dess liv. Kattens liv ska inte förkortas av svält och sjukdomar.
När kattantalet tillåts blir för stort är det svårt att uppfylla kravet om daglig
tillsyn. Katter ska ha tillsyn minst två gånger om dagen, detta gäller även
utekatter. Tillsyn innebär inte bara att man ser till katterna, utan även att man
upptäcker om någon katt behöver vård. Det är även vanligt vid stora kattantal att
djurhållaren inte vet exakt hur många katter han/hon egentligen har. Det finns då
en stor sannolikhet att katterna inte får den skötsel och eventuella veterinärbehandling som de behöver.
Förslagsställaren är ordförande i föreningen Djurhjälpen Mönsterås. Föreningens arbete beskrivs i det material som inlämnats tillsammans med medborgarförslaget. Här framgår att man börjar sitt arbete med att ta reda på om en
katt är hemlös genom att sätta upp lappar på anslagstavlor, annonsera i sociala
medier, m.m. Därefter fångar man in katten, placerar den i ett stödhem och bokar
veterinärtid i avvaktan på att man får tag i ett permanent hem.
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Vid kontakt med djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar län framgår
att Djurhjälpen Mönsterås saknar tillstånd till omplaceringsverksamhet. Djurhjälpen Mönsterås saknar också en specifik lokal för placering av katter. De s.k.
stödhem som Djurhjälpen Mönsterås använder erfordrar tillstånd för att få
användas för omplaceringsverksamhet.
Enligt Länsstyrelsen i Kalmar län använder Djurhjälpen Mönsterås en metod
som kallas Trap-Neuter-Return (fånga-kastrera-återplacera). Metoden går ut på
att man fångar katter, tar dem till veterinär för kastrering, avmaskning och vaccination. Därefter placeras kattungar och tamkatter i stödhem i avvaktan på
köpare. De katter som är förvildade är svåra att socialisera. Länsstyrelsen anser
att TNR-metoden är oacceptabel ur djurskyddssynpunkt; förvildade katter kan
inte tvingas leva inomhus. Att metoden används av Djurhjälpen Mönsterås
framgår av medborgarförslaget: katten ”socialiseras och vänjs vid människor”.
(Tilläggas kan att ovanstående har ingenting att göra med om kattägare kontaktar
ett djurhem eller liknande för att få hjälp med omplacering av sina egna katter,
det är en annan sak).
Förslagsställaren föreslår att Mönsterås kommun ska öppna ett katthem.
Katthemmet föreslås drivas ideellt av föreningen Djurhjälpen Mönsterås med
stöd från Mönsterås kommun i form av lokalhyra och sponsring.
Beslut

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Föreningen Djurhjälpen
Mönsterås föreslås kontakta Länsstyrelsen i Kalmar län för ansökan om tillstånd
till omplaceringsverksamhet och dialog om hur verksamheten kan bedrivas.
-----
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§ 55

KS 2016/069

RAPPORTERING AV ICKE VERKSTÄLLDA BESLUT
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, så det går inte att se vem beslutet gäller.
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 mars 2016
Det finns ett beslut om kontaktfamilj, samt tre beslut om särskilt boende som
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Ej verkställda beslut enligt LSS:
Den 31 mars 2016
Det finns två beslut om korttidsvistelse, ett beslut om kontaktperson, ett beslut
om daglig verksamhet, samt ett beslut om ledsagarservice som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum.
Avbrott i verkställigheten
Den 31 mars 2016
Ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS har rapporterats med avbrott i
verkställigheten överstigande tre månader från datum för avbrott.
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.
-----
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§ 56

KS 2015/216

SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT: GRANSKNING AV
STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KVALITETSARBETE I
GRUNDSKOLAN
Handling

Granskning av styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan, från
revisorerna. Rapporten är ställd till barn- och utbildningsnämnden som svarar
revisorerna. Ärendet delges kommunstyrelsen.
År 2011 granskade revisorerna barn- och utbildningsnämndens styrning och
uppföljning. Revisorerna bedömde att barn- och utbildningsnämnden i stort
säkerställde att skolans verksamhet optimerades och bedrevs i enlighet med
gällande styrdokument. I granskningen identifierades några förbättringsområden, varför revisorerna beslutat att granska barn- och utbildningsnämndens
styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. Revisorerna bedömer
att det finns en verksamhetsplanering med adekvata mål för grundskoleverksamheten, att förvaltningschefen och rektorer har tydliga uppdrag och att
det finns rutiner för återkoppling av verksamhetens resultat (målen är helt
uppfyllda). Målen om ändamålsenlig resursfördelning och ett systematiskt
kvalitetsarbete bedöms vara delvis uppfyllda.

Handling

Barn- och utbildningsnämnden har den 16 mars yttrat sig över rapporten.

Beslut

Revisionsrapporten och barn- och utbildningsnämndens svar överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
-----
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§ 57

KS 2015/155

TILLÄGG I AVTAL OM BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN/UNGDOMAR
KS 4 nov 2015

Handling: Förslag till avtal mellan Mönsterås kommun (kunden) och AB
Kronobäck Hotell & Konferens (leverantören) om upplåtelse av fastigheten
Munken 1 för att kunden avser att bedriva HVB-hem/boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Avtal om boende för ensamkommande barn, 2015-11-04, mellan Mönsterås kommun och AB Kronobäck
Hotell & Konferens. Villkor framgår av avtalet.

Handling

Tillägg till avtal om boende för ensamkommande barn mellan Mönsterås
kommun och AB Kronobäck Hotell & Konferens.
Tilläggen avser dels momsklausul, dels ändring av avtals- och uppsägningstid.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tilläggen till avtalet om boende för ensamkommande barn. Villkor framgår av avtalet.
-----
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§ 58

2014/026

SMÖRBLOMMAN 5 (SOLHEMSTOMTEN)
AU 11 feb 2014

Arbetsutskottet beslutade att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en
detaljplan för fastigheten Smörblomman 5.

AU 3 nov 2015

Planarkitekt Henrik Eriksson presenterade utredningen Solhemstomten, Exempel på förskola och äldreboende inom samma byggnad. Utgångspunkten för
utredningen är dels att fastigheten på Solhemstomten ska rivas, dels att Trafikverket anlägger ny trafikplats i korsningen E22/Åsevadsgatan. Detta skapar
behov av översyn och förbättring av gatumiljön mellan väg E22 och Storgatan i
köpingen. Samtidigt har barn- och utbildningsnämnden framfört behov av en
ny förskola och socialnämnden boenden för äldre. Solhemstomten är ungefär
6 800 kvm, möjlighet till parkeringsplatser finns i närheten.
Plan- och byggavdelningen fick i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet för
Solhemstomten med direktiven ny detaljplan med stor byggrätt (även på höjden)
och möjlighet att kombinera olika (samhälls-) verksamheter. Utredningen ska
också beakta att Åsevadsgatan kommer att bli stråket in mot köpingens centrum.

AU 2 feb 2016

Tengbom Arkitektbyrå, Linda Camara, respektive Atrio Arkitekter AB, Johan
Lunde och Olle Utterback, har på uppdrag av tekniska kontoret gjort idéskisser till nybyggnad på Solhemstomten, och presenterade sina förslag för
arbetsutskottet.

AU 1 mar 2016

Parallella uppdrag, Idéskiss för kombinerad förskola med bostäder – Solhemstomten, från plan- och byggavdelningen. Skrivelsen är en sammanställning av
de båda arkitektkontorets förslag, samt en bedömning från tekniska kontoret,
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att arbeta vidare med idéskissen från Tengbom Arkitektbyrå med följande direktiv: minska från sex förskoleavdelningar
till fyra, utred lokaltrafiksituationen i området, planera för att köket ska vara ett
tillagningskök, begär alternativt förslag till utformning, samt inhämta yttranden
från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Aktuellt

Thomas Nilsson informerar om ärendet. Ett startmöte för projektet har genomförts, och ett lokalprogram ska nu tas fram tillsammans med berörd personal.
Samtidigt förs en dialog med ett fastighetsbolag om att bygga och förvalta
fastigheten.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 59

KS 2016/052

BUDGET 2017, EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2018-2019
Kommunchef Fredrik Johansson redogör för regeringens ekonomiska vårproposition. Kommunens budgetramar ska antas av kommunfullmäktige den
20 juni 2016.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 60

MEDDELANDEN
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Information

Kommunchef Fredrik Johansson informerar om Kommunassurans Syd
Försäkrings AB, som inkommit med årsredovisning 2015.

Beslut

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

24

