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§ 61

KS 2014/082

DELÅRSRAPPORT JAN – APR 2016
Handling

Delårsrapport januari-april 2016, från ekonomiavdelningen.
Delårsrapporten pekar på ett resultat för helåret på 6 mnkr. Överskottet innebär
att kommunen klarar det lagstadgade kravet om ekonomi i balans, vilket
Mönsterås kommun gjort under hela 2000-talet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Delårsrapport
januari-april 2016, samt att uppdra till de nämnder som redovisar ett
underskott att i skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott senast vid
augustiprognosen beskriva hur nämnden arbetar för att klara budgetramen för
2016.
-----
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§ 62

KS 2016/052

UTDEBITERING 2017
Handling

Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan för 2018-2019 för Mönsterås
kommun.
Skattesatsen för innevarande år är 21,41 kr. Kommunen föreslås ha oförändrad
skattesats.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås fastställa skattesatsen för år 2017 till 21,41 kr.
-----
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§ 63

KS 2016/052

BUDGET 2017, EKONOMISK FLERÅRSPLAN 20182019
Handling

Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
att anta Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019.

Förslag BUN

Robert Rapakko (S) föreslår att barn- och utbildningsnämndens ram utökas
med 8 mnkr jämfört med ramen för 2016.
Roland Åkesson (C) yrkar avslag på Robert Rapakkos förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag om en ramökning med 3 mnkr för BUN, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering
begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som röstar i enlighet med
arbetsutskottets förslag röstar ”ja”, den som bifaller Robert Rapakkos förslag
röstar ”nej”.

Votering

Roland Åkesson (C), Jens Robertsson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M) och LarsJonny Andersson (KD) röstar ”ja”. Robert Rapakko (S), Lars Hollner (S),
Kristina Nyman (S), Kochar Ismaill Ahmad (S), Roger Sunesson (SD) och
Renée Solstad (S) röstar ”nej”. Med sju röster mot sex har kommunstyrelsen avslagit Robert Rapakkos yrkande.

Förslag SN

Robert Rapakko (S) föreslår att socialnämndens ram utökas med 8,5 mnkr
jämfört med ramen för 2016.
Roland Åkesson (C) yrkar avslag på Robert Rapakkos förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag om en ramökning med 5 mnkr för SN, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering
begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som röstar i enlighet med
arbetsutskottets förslag röstar ”ja”, den som bifaller Robert Rapakkos förslag
röstar ”nej”.

Votering

Roland Åkesson (C), Jens Robertsson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M), Lars-Jonny
Andersson (KD) och Roger Sunesson (SD) röstar ”ja”. Robert Rapakko
(S), Lars Hollner (S), Kristina Nyman (S), Kochar Ismaill Ahmad (S) och
Renée Solstad (S) röstar ”nej”. Med åtta röster mot fem har kommunstyrelsen avslagit Robert Rapakkos yrkande.

Förslag KN

Robert Rapakko (S) föreslår att kulturnämndens ram utökas med 1 mnkr
jämfört med ramen för 2016.
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Roland Åkesson (C) yrkar avslag på Robert Rapakkos förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag om oförändrad ram för KN och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: den som röstar i enlighet med
arbetsutskottets förslag röstar ”ja”, den som bifaller Robert Rapakkos förslag
röstar ”nej”.
Votering

Roland Åkesson (C), Jens Robertsson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M) och LarsJonny Andersson (KD) röstar ”ja”. Robert Rapakko (S), Lars Hollner (S),
Kristina Nyman (S), Kochar Ismaill Ahmad (S), Roger Sunesson (SD) och
Renée Solstad (S) röstar ”nej”. Med sju röster mot sex har kommunstyrelsen avslagit Robert Rapakkos yrkande.

Förslag Tekn.förv.

Robert Rapakko (S) föreslår att tekniska förvaltningens ram utökas med 1
mnkr jämfört med ramen för 2016.
Roland Åkesson (C) yrkar avslag på Robert Rapakkos förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag om en ramökning med 2 mnkr för tekniska förvaltningen, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som
röstar i enlighet med arbetsutskottets förslag röstar ”ja”, den som bifaller
Robert Rapakkos förslag röstar ”nej”.

Votering

Roland Åkesson (C), Jens Robertsson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M), Lars-Jonny
Andersson (KD) och Roger Sunesson (SD) röstar ”ja”. Robert Rapakko
(S), Lars Hollner (S), Kristina Nyman (S), Kochar Ismaill Ahmad (S) och
Renée Solstad (S) röstar ”nej”. Med åtta röster mot fem har kommunstyrelsen avslagit Robert Rapakkos yrkande.

Förslag KL (buffert)

Robert Rapakko (S) föreslår att kommunledningens ram utökas med 3 mnkr
jämfört med ramen för 2016.
Roland Åkesson (C) yrkar avslag på Robert Rapakkos förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag om en ramökning med 5 mnkr för kommunledningen
att använda som buffert för att kunna göra ramjusteringar under året, och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering
begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som röstar i enlighet med
arbetsutskottets förslag röstar ”ja”, den som bifaller Robert Rapakkos förslag
röstar ”nej”.

Votering

Roland Åkesson (C), Jens Robertsson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M), Lars-Jonny
Andersson (KD) och Roger Sunesson (SD) röstar ”ja”. Robert Rapakko
(S), Lars Hollner (S), Kristina Nyman (S), Kochar Ismaill Ahmad (S) och
Renée Solstad (S) röstar ”nej”. Med åtta röster mot fem har kommun-
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styrelsen avslagit Robert Rapakkos yrkande.
Förslag KLK

Robert Rapakko (S) föreslår att kommunledningskontorets ram utökas med 1
mnkr jämfört med ramen för 2016.
Roland Åkesson (C) yrkar avslag på Robert Rapakkos förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag om en ramökning med 1,3 mnkr för kommunledningskontoret, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns:
den som röstar i enlighet med arbetsutskottets förslag röstar ”ja”, den som
bifaller Robert Rapakkos förslag röstar ”nej”.

Votering

Roland Åkesson (C), Jens Robertsson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M), Lars-Jonny
Andersson (KD) och Roger Sunesson (SD) röstar ”ja”. Robert Rapakko
(S), Lars Hollner (S), Kristina Nyman (S), Kochar Ismaill Ahmad (S) och
Renée Solstad (S) röstar ”nej”. Med åtta röster mot fem har kommunstyrelsen avslagit Robert Rapakkos yrkande.

Uppdrag

Kommunstyrelsen diskuterar vilka uppdrag kommunfullmäktige föreslås
fastställa, och enas om följande tillägg till de uppdrag arbetsutskottet föreslår:

Förslag Uppdrag

Socialnämnden får i uppdrag att i Regionförbundet i Kalmar län lyfta frågan
om att lösa placeringsbehov avseende social omsorg inom regionen.
Ett förslag till Lekplatsstrategi för Mönsterås kommun har remissbehandlats,
och kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera utformningen av komplement
till lekplatser, t.ex. multiplaner.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättande av en enhet för förstärkt
och samordnat arbete inom arbetsmarknadsområdet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och förstärka budgetdirektiven till
nämnderna avseende hanteringen av förändringar under året.

Komplettering

I arbetsutskottets förslag till budget för 2017 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda en eventuell investering i och driftkostnader för konstfrusen
skridskobana. Kommunstyrelsen enas om att genomföra utredningen snarast
för att sedan pröva om investeringen ev. kan tidigareläggas.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomichefen att komplettera budgetförslaget
med fyra tilläggsuppdrag i enlighet med ovan förda diskussion, samt med det
tillägg ang. skidskobana som kommunstyrelsen enats om.
Därefter föreslås kommunfullmäktige anta Budget 2017 med ekonomisk
flerårsplan 2018-2019.
-----
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§ 64

KS 2016/083

ÄGARDIREKTIV FÖR MÖNSTERÅS KOMMUNS
KOMMUNÄGDA BOLAG
AU 17 maj 2016

Handling med förslag till reviderade ägardirektiv, från kommunchef Fredrik
Johansson.
Arbetsutskottet diskuterade förändringar i ägardirektiven.
Fredrik Johansson fick i uppdrag att revidera förslaget till ägardirektiv
avseende följsamhet till riktlinjer som kommunfullmäktige antagit, samt att
förtydliga mål för bostadsbolaget avseende social ansvar samt deltagande i
tillväxtarbete.

Aktuell handling

Ägardirektiv för Mönsterås kommuns kommunägda bolag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiven
för de kommunägda bolagen Mönsterås Holding AB, Mönsterås Utvecklings
AB, Ålem Energi AB, Vattenpalatset i Mönsteras AB och Mönsterås
Bostäder AB.
-----
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§ 65

KS 2016/086

SKÄLLERYDS VATTENKRAFTSTATION –
OMBYGGNAD OCH FÖRNYELSE
Handling

Beslut från styrelsen för Ålem Energi AB, 2016-05-03.
Ålem Energi AB avser att bygga om och förnya Skälleryds vattenkraftstation i syfte att utöka vattenföringen genom turbinerna från dagens 12 till
18 kubikmeter/sekund. Den årliga produktionen i verket ökar från cirka 2,52,7 GWh/år till cirka 3,3-3,5 GWh/år. Investeringskostnaden är 15 mnkr.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Ålem Energi
AB:s planering för ombyggnad och förnyelse av Skälleryds vattenkraftstation, samt att bevilja Ålem Energi AB koncern låneförpliktelser om
ytterligare 15 000 000 kr. Beslutet innebär att kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Ålem Energi AB koncern för ett
lånebelopp om 37 000 000 kr (beslut dec 2015) och ett lånebelopp om
15 000 000 kr, sammanlagt 52 000 000.
-----
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§ 66

KS 2015/206

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM FÖR MÖNSTERÅS
KOMMUN
Handling

Förslag till Tillgänglighetsprogram för Mönsterås kommun, från kommunkansliet.
Syftet med tillgänglighetsprogrammet är att det ska vara en anvisning till hur
nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen ska hantera tillgänglighetsfrågorna, och att man ser sin roll i tillgänglighetsarbetet. I programmet poängteras att tillgänglighet handlar om att göra alla delar i samhället tillgängliga för alla; det handlar om såväl bemötande och attityder som
fysisk tillgänglighet.
Programmet ska varje mandatperiod utvärderas på så sätt att varje verksamhet
inom koncernen ska redovisa hur man arbetar med tillgänglighet inom sitt
område och på vilket sätt man bidrar till att öka alla invånares möjlighet att
delta i samhället.

AU 12 jan 2016

Kommunkansliet fick i uppdrag att inhämta synpunkter från nämnderna, de
kommunala bolagen och kommunala råd, samt att via hemsidan bereda
möjlighet att inkomma med remissyttrande.

Remissvar

Synpunkter har inkommit från miljönämnden, byggnadsnämnden, folkhälsorådet, barn- och utbildningsnämnden, Mönsterås Utvecklings AB, Mönsterås
Bostäder AB, kulturnämnden, socialnämnden, funktionshinderrådet samt
beredskapssamordnaren.

AU 12 apr 2016

Programmet kompletterades med inkomna synpunkter. Kommunkansliet fick i
uppdrag att se över språk och utformning av programmet.
Därefter föreslogs kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att
fastställa Tillgänglighetsprogram för Mönsterås kommun 2016-2019.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa
Tillgänglighetsprogram för Mönsterås kommun 2016-2019.
-----
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§ 67

KS 2016/048

SVAR PÅ REMISS: LÅT FLER FORMA FRAMTIDEN!
SOU 2016:5
Handling

Remisshandlingar från kulturdepartementet, dnr. Ku2016/00088/D.
Demokratiutredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom
den representativa demokratin kan öka och breddas, samt hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. Utredningens fokus har
legat på individers möjligheter att utöva inflytande på andra sätt än genom
de allmänna valen.

Förslag

Arbetsutskottet föreslår att Mönsterås kommun lämnar synpunkter på
förslaget att införa folkmotion.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande remissvar:
Utredningen föreslår att ett nytt verktyg ska införas i kommunallagen: en
möjlighet att väcka ett ärende i fullmäktige genom en så kallad folkmotion.
Förslaget innebär att ett ärende i fullmäktige får väckas om en folkmotion får
stöd av minst en procent av de folkbokförda i kommunen.
Dagens möjlighet att inlämna medborgarförslag föreslås upphävas. Utredarna
anger som skäl till detta att ”de frågor som väcks genom medborgarförslag
främst är vardagsnära och ofta klagomål och synpunkter”, att medborgarförslaget är ”ett verktyg som används i mycket liten utsträckning”, att kännedomen om medborgarförslag är ”begränsad”, och att medborgarförslaget ”inte
ger goda förutsättningar att stimulera till dialog mellan väljare och förtroendevalda”. Utredarna skriver också att den administrativa hanteringen av medborgarförslagen är ”betungande för kommunerna”. I Mönsterås kommun
känner vi inte igen denna beskrivning av medborgarförslag.
Den som väcker en folkmotion måste vara folkbokförd i kommun och därför
krävs undertecknande. Folkmotionen ska vara skriftlig, och undertecknas av
motionärerna med datum, personnummer och adress. Insamlingen av namn kan
ske via internet, varför namnteckning inte krävs, däremot e-legitimation. Kostnaden för att etablera en webbsida som kan erbjuda tjänster för underskifter
bedömer utredarna till 3 -5 mnkr. Kostnaderna för att sedan driva portalen
varierar beroende på vilken lösning för undertecknande som används och
antalet användare. Underskrifterna kostar enligt utredarna 30 öre – 2 kronor,
beroende på säkerhetsnivå och är en fråga om förhandling med ramavtalsleverantörerna av underskriftsfunktionen. Personuppgiftslagens bestämmelser
om strukturerade personuppgifter innebär att kommunen inte kan publicera en
folkmotion på kommunens hemsida utan att det kräver samtycke.
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I Mönsterås kommun finns möjlighet att inlämna medborgarförslag. Det inkommer i snitt fem förslag om året. Svaret på medborgarförslaget lämnas av
kommunstyrelsen, efter det att berörd nämnd eller förvaltningen haft möjlighet
att yttra sig. Ett medborgarförslag beräknas ta cirka fem arbetstimmar i anspråk, och därmed kosta cirka 2 000 kr/förslag. Möjligheten att lämna förslag
och idéer finns också via kontaktformulär på kommunens hemsida, detta
används cirka fem gånger per vecka i snitt, men mest används de nära kontaktvägarna mellan invånare och förtroendevalda i partierna.
Kostnaden för en folkmotion jämfört med ett medborgarförslag är så vitt kan
förstås betydligt dyrare. När ett medborgarförslag inkommer kontrolleras att
förslagsställaren är folkbokförd i Mönsterås kommun och därefter påbörjas
beredningen, vilken enligt beräkning kostar 2 000 kr (5 arbetstimmar á 400 kr).
En ev. folkmotion ska i Mönsterås kommun undertecknas av 131 personer, och
på något sätt måste ju en kontroll av folkbokföringen ske vilket kostar arbetstimmar.
Bemötande av några av utredarnas synpunkter:
”de frågor som väcks genom medborgarförslag främst är vardagsnära och ofta
klagomål och synpunkter”
Frågorna som tas upp i medborgarförslagen kan vara relativt sett mindre tunga
ibland, men det betyder inte att frågan är betydelselös för förslagsställaren. Har
man ansträngt sig för att skriva ett medborgarförslag och skicka det till
kommunen är frågan av betydelse för den personen och med sannolikhet för fler.
”ett verktyg som används i mycket liten utsträckning”
Det kan ju bero på att invånarna faktiskt också har andra vägar att nå sina
beslutsfattare, men några väljer ändå att gå via medborgarförslag.
”betungande för kommunerna”
Att arbeta med och ta ställning till invånarnas idéer är inte betungande.
----Avsikten med att införa folkmotion är enligt utredarna ”ett verktyg som
förbättrar dialogen mellan väljare och förtroendevalda”. Mönsterås kommun
ställer sig frågande till hur folkmotionen, såsom utredarna beskriver den, är ett
verktyg för förbättrad dialog?
Sverige är en representativ demokrati och styrs utifrån demokratisk struktur på
olika nivåer i samhället. Det betyder att folket styr genom val av partier och
företrädare med beslutanderätt. Kommunens högsta organ är kommunfullmäktige. För att kunna väljas till ledamot i kommunfullmäktige fordras att man
vid valet står på ett partis valsedel. Ledamöternas initiativrätt innebär bl.a. att
rättigheten att kunna väcka motioner. Att ge alla invånare ungefär samma rätt
undergräver kommunfullmäktiges status och försvårar för de politiska partierna
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att motivera partiarbete. Att samla in några hundra namnunderskrifter för ett
förslag är relativt enkelt, och landet kan snabbt få ett antal professionella som
via sina kontakter i redan befintliga grupper på sociala medier får gehör för
särintressen och intressegrupper. Utredningsuppdraget – bl.a. att analysera hur
ett arbete skulle kunna bedrivas av de politiska partierna för att öka det partipolitiska engagemanget och för att fler ska erbjudas respektive vilja ta på sig
ett politiskt förtroendeuppdrag – synes ha missats. Tvärtom kan införandet av
folkmotion medföra att det finns färre anledningar till att engagera sig i ett parti
– enskilda personer kan nå inflytande via andra vägar, och då representera
nästan endast sig själv.
Mönsterås kommun avstyrker förslaget att införa folkmotion såsom förslaget
beskrivs i utredningen Låt fler forma framtiden!
-----
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§ 68

KS 2016/047

SVAR PÅ REMISS: ETT KLIMATPOLITISKT RAMVERK
FÖR SVERIGE. SOU 2016:21
Handling

Remisshandlingar från miljö- och energidepartementet, dnr. M2016/00703/Kl.
Miljömålsberedningen fick i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och
en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Uppdraget delades i två
delar: det klimatpolitiska ramverket, samt en strategi med styrmedel och
åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Remissen avser den första
delen.
Syftet med utredningen är att skapa långsiktiga mål, styrning mot de långsiktiga målen och en bred förankring av klimatpolitikens övergripande
inriktning. Beredningen har tagit fram ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar
mål och uppföljning, och skapar förutsättningar för en transparent och kraftfull
styrning och uppföljning av arbetet att nå klimatmålen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Beredningen har också belyst för- och nackdelarna
med en klimatlag. Det långsiktiga målet ska enligt utredningsdirektivet ta sin
utgångspunkt i den netto-noll-vision som riksdagen tidigare ställt sig bakom.

AU 29 mar 2016

Tekniske chefen fick i uppdrag att i samarbete med miljöchefen beskriva
hur utredningens förslag berör kommunens arbete för att nå klimatmålen,
samt återkomma till arbetsutskottet för diskussion om remissvaret.

AU 17 maj 2016

Thomas Nilsson informerade om remissen, och arbetsutskottet diskuterade
utformning av svar på remissen.
Thomas Nilsson fick i uppdrag att med arbetsutskottets diskussion som
underlag skriva ett förslag till remissvar till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016.

Föredragande

Thomas Nilsson, teknisk chef.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande remissvar:
Mönsterås kommun är positiv till förslaget om ett ambitiöst övergripande mål
och ramverk. Det är av stort värde att målet till 2045 om inga nettoutsläpp av
växthusgaser och 85 procents reduktion av utsläppen från verksamheter inom
svenskt territorium föreslås av beredningens ledamöter i bred politisk enighet.
Ett tydligt nationellt mål och ramverk ger stöd för egna mål ute i kommunerna.
I Mönsterås finns en ambition och vilja att bidra till minskad klimatpåverkan
utifrån våra lokala förutsättningar, många åtgärder har genomförts och
genomförs kontinuerligt. För Kalmar län finns ett regionalt klimatmål att vara
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fossilbränslefria år 2030. Alla former av stöd för att göra de rätta prioriteringarna är bra för klimatet.
Miljömålsberedningens bedömning är att de största utmaningarna för Sverige
är att minska utsläppen från transportsektorn, jordbruk och basindustrin. Dessa
sektorer finns ute i landet och på landsbygden. Förändringar och krav kan
påverka de enskilda kommunerna väsentligt om transporterna försämras på
landsbygden, och om jordbruksföretagen och basindustrin inte kan utvecklas på
ett positivt sätt.
Sverige är redan en förebild i sättet att använda skog och mark för hållbar
produktion av livsmedel, virke, förnyelsebar energi och biobränslen. Nästa steg
måste vara att ersätta fler fossilt baserade produkter med produkter av förnyelsebara råvaror. Jord- och skogsbruket kan med rätt förutsättningar få en
huvudroll i en mer biobaserad ekonomi. Exempel på detta är kolsänkor inom
jordbruk med de rätta metoderna, tillväxt i och med skogens fastläggning av
kol, bioenergi, nya produkter från skogen, ekosystemtjänster och biogas.
Pappersförpackningar är klimatsmartare än platsförpackningar. Trähus binder
kol.
Ett ambitiöst klimatmål med tillhörande samhällsomställning förutsätter
hänsyn till både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi lever i en
global ekonomi med internationell konkurens. Konkurrenskraften och sysselsättningsmöjligheterna på olika nivåer behöver värnas inom ramen för en
ambitiös svensk klimatpolitik. Vi anser att klimatpolitiken behöver fokusera
mer på konsumtionens utsläpp. Vi behöver klimatmål och åtgärder som främjar
den mest klimatsmarta produktionen.
För att kommuner, landsting och regioner ska kunna bidra till de utsläppsminskningar som förväntas kommer det behövas ytterligare utvecklingsarbete
samt stöd och styrmedel på både nationell, regional och lokal nivå. Mönsterås
kommun ser fram emot förslag på realistiska och genomförbara styrmedel samt
åtgärder i kommande strategi. För såväl kommuner som näringslivet är det
viktigt att både klimatpolitikens mål och de åtgärder som föreslås är långsiktiga.
Markanvändningen i Mönsterås kommun har en stor andel jord- och skogsbruk. Kommunen kan vara och är en aktiv part i arbetet med samordning och
stöd till olika verksamheter. Positivt är att lokala förutsättningar och markanvändningen i kommunerna kan bli en del av lösningen på klimatproblemen.
-----
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§ 69

KS 2014/020

UTÖKNING AV DET KOMMUNALA VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR VA
Kommunstyrelsen uppdrog till tekniska kontoret att påbörja planering för att
utöka verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar att innefatta Solberga by. Ett inledande informationsmöte för
fastighetsägare/boende hölls den 7 december 2015 och därefter har information skickats ut till alla berörda om utbyggnaden.
AU 3 maj 2016

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Solberga påbörjas under 2016. Efter utförd
detaljprojektering och genomförda markförhandlingar har förfrågningsunderlaget VA-utbyggnad Solberga tagits fram. Projektet beräknas till
cirka 3,9 mnkr.
Förfrågningsunderlaget godkändes.

Aktuellt

Förslag till utökning av det kommunala verksamhetsområdet, enligt i ärendet
bilagd karta.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa en utökning
av det kommunala verksamhetsområdet för VA (vatten och spillvatten) i
Solberga enligt i ärendet bilagd karta.
-----
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§ 70

KS 2016/089

FRIKÖP AV TOMTRÄTTER
I Mönsterås kommun finns cirka etthundratrettio tomträtter, som är en form av
nyttjanderätt till fast egendom. En tomträtt kan upplåtas för olika ändamål till
exempel bostäder, industri eller kontor. För rätten att använda marken betalar
tomträttshavaren en årlig tomträttsavgäld (avgift). En tomträtt kan upplåtas
enbart av kommuner eller staten. I 13 kapitlet jordabalken finns bestämmelserna om tomträtt.
Tomträttshavare i Mönsterås kommun har rätt att när som helst under avgäldsperioden friköpa tomträtten för småhus för marknadsvärdet baserat på senaste
marktaxeringsvärdet. Kommunfullmäktige beslutar om friköpspriset, som
regleras av markvärdet på varje berörd fastighet. Marktaxeringsvärdet
definieras som sjuttiofem procent av marknadsvärdet och är ett opartiskt framräknat värde som huvudsakligen är baserat på genomförda försäljningar två år
före taxeringsåret.
Vid friköp av tomträtt tillkommer utöver köpeskillingen kostnader för stämpelskatt för lagfart som betalas till staten. Skattesatsen är för närvarande 1,5
procent och beräknas på köpeskillingen. Om köpeskillingen är lägre än det
marktaxeringsvärde som gällde året innan lagfart beviljades så beräknas skattesatsen på marktaxeringsvärdet istället. Dessutom tillkommer Lantmäteriets
expeditionsavgift, och eventuell nyteckning av pantbrev.
AU 24 maj 2016

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
köpeskillingen för eventuella framtida friköp av tomträtter från och med den 1
augusti 2016 ska baseras på fastigheternas marknadsvärde baserat på marktaxeringsvärde i enlighet med skatteverkets definition.

Förslag

Roland Åkesson (C) föreslår att beslutet ska gälla från och med den 1 oktober
2016. Förslaget bifalles.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeskillingen för
eventuella framtida friköp av tomträtter från och med den 1 oktober 2016 ska
baseras på fastigheternas marknadsvärde baserat på marktaxeringsvärde i
enlighet med skatteverkets definition.
-----
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§ 71

KS 2016/053

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE UPPHANDLING AV BURÄGG
Handling

Medborgarförslag inlämnat av Ingmari Rosberg Johansson, Uvavägen 10,
383 92 Mönsterås.

Förslagets syfte

Förslagsställaren föreslår att kommunen fattar beslut om att av djuretiska
skäl inte upphandla eller köpa in ägg från hönor i små burar.

Yttrande

Yttrande från kostchef Anette Elmgren föreligger: Köken i Mönsterås
kommun köper idag i första hand KRAV-märkta ägg men även ägg från
höns i större burar. Tillsammans med fem andra kommuner gör Mönsterås
kommun en ny livsmedelupphandling som ska vara klar i december 2016. I
den upphandlingen ska äggen i fortsättningen komma enbart från frigående
höns.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarförslaget med att i
kommunens nya livsmedelsupphandling ska miljö- och djurskyddskraven
höjas vilket innebär att äggen i fortsättningen ska komma enbart från
frigående höns. Det innebär att medborgarförlaget bifalles.
----
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§ 72

MEDDELANDEN
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Beslut

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