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Kommunhuset den 20 juni 2016 kl. 17.00 – 17.30

Plats och tid
Beslutande

Roland Åkesson (C), ordf
Jens Robertsson (C)
Ann Petersson (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)
Jessica Johnsson (V)
Curt-Rune Roos (M), tj.g.ers.

Övriga närvarande

Jacqueline Doohan (C) ersättare
Lene Hollner (S), ersättare
Renée Solstad (S), ersättare
Håkan Johansson (S), ersättare
Thomas Nilsson, teknisk chef
Fredrik Johansson, kommunchef
Birgitha Freij, kommunsekreterare

Utses att justera

Robert Rapakko och Britt-Marie Domeij

Justeringens plats och tid

Tisdagen den 21 juni 2016

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

73 - 75

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

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

2016-06-20
2016-06-22

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunkansliet
............................................................................

Birgitha Freij

2016-07-14
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§ 73

KS 2016/101

ATTESTREGLEMENTE FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handling

Revidering av attestreglemente, från kommunchef Fredrik Johansson, 201606-09.
På grund av personalomsättning ska behörigheter att attestera kommunledningskontorets konton ändras.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta fastställa attestreglemente för kommunledningskontoret. Bilaga. Från och med den 8 augusti 2016 ersätts
personalchef Marianne Rudebeck av nytillträdd personalchef Linnéa
Hallenberg.
-----
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§ 74

KS 2015/152

PARHUSPROJEKTET: UPPHANDLING
AU 3 nov 2015

Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för hur en grannkommun genom
avtal med Migrationsverket kunnat bygga lägenheter som under en inledande
period ska användas såsom asylboende för att när behovet ändras kunna
erbjudas som ”vanliga” bostäder. Konceptet är intressant att studera närmare
eftersom efterfrågan på lägenheter i Mönsterås kommun är större än utbudet.
Mönsterås kommun har en inflyttning på 100-150 personer årligen, vilket gör
att det för närvarande råder stor brist på bostäder.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att snarast och i samråd med Mönsterås
Bostäder AB utreda dels möjligheten till nybyggnad av bostäder i enlighet med
ovanstående koncept, dels nybyggnad av ”vanliga” bostäder, samt att i enlighet
med avsikter i Bostadsförsörjningsprogrammet ta fram förslag på lämpliga
platser.

AU 24 nov 2015

Arkitekt Astrid Steen redovisade uppdraget att ta fram förslag på platser för
nybyggnad av dels parhus, dels flerfamiljshus, som inledningsvis används som
asylboende för att när behovet av sådana ändras användas för boende.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att snarast samråda med Migrationsverket om
avtal vid nybyggnad av asylboenden, samt med barn- och utbildningsförvaltningen och Mönsterås Bostäder AB om nybyggnad av bostäder.

KS 9 feb 2016

Tekniske chefen Thomas Nilsson redogjorde 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).

AU 26 apr 2016

Thomas Nilsson presenterade underlag för upphandling av elva parhus med
tillhörande fristående förråd.
Upphandlingsunderlaget godkändes.

Handling

Anbudsprotokoll: Upphandling av nybyggnad av parhus inom fastigheterna
Åby 15:1, Nyemåla 1:40 m.fl, samt Gunnarsmåla 27:7.

Beslut

Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att genomföra upphandlingen
av projektet i enlighet med anbudsutvärderingen under förutsättning att
erforderliga avtal mellan Mönsterås kommun, Migrationsverket, Länsstyrelsen
i Kalmar län och Arbetsförmedlingen tecknas. Avtalen undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande. Entreprenaden finansieras i enlighet med
tekniska kontorets förslag i skrivelse 2016-06-10.
-----
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§ 75

KS 2011/129

SAMVERKAN INOM RÄDDNINGSTJÄNST - AVTAL
KS 15 mar 2016

Handling Mönsterås kommun – operativ ledningssamverkan inom räddningstjänstens verksamhetsområde, från räddningschef Ingemar Idh.
Förhandling enligt MBL §11, protokoll 2016-03-07.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna att Mönsterås kommun ingår i
gemensam operativ ledningsorganisation tillsammans med räddnings-tjänsterna
i Högsby och Oskarshamn från juni 2016. Innan organisationsstart ska
kommunstyrelsen godkänna avtal mellan kommunerna.

Aktuell handling

Avtal om operativ ledningssamverkan inom räddningstjänsten mellan Högsby,
Mönsterås och Oskarshamns kommuner.
Instruktion för operativ ledningsorganisation Högsby, Mönsterås och
Oskarshamns Räddningstjänst.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Avtal om operativ ledningssamverkan inom
räddningstjänsten mellan Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner,
samt Instruktion för operativ ledningsorganisation Högsby, Mönsterås och
Oskarshamns Räddningstjänst.
Dokumenten undertecknas för Mönsterås kommun av kommunstyrelsens
ordförande Roland Åkesson och kommunchef Fredrik Johansson.
-----

