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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-06

§ 76

KS 2016/110

STIFTELSERNAS ÅRSREDOVISNINGAR 2015
Handlingar

Årsredovisningar från:
• Solhem Jacob Johanssons Stiftelse
• Stiftelsen Samfonden för högstadiet
• Stiftelsen Sociala Samfonden
• Stiftelsen Fliseryds sockens jordbrukares stipendiefond
• Stiftelsen donationen NJ och Anna Nilssons minne
• Stiftelsen Skytteanska donationsfonden

Beslut

Årsredovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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Kommunstyrelsen

2016-09-06

§ 77

KS 2014/074

PROJEKT: FÖRNYELSE JOBB OCH FÖRETAG I
BLOMSTERMÅLA
KS 9 sep 2014

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Projekt förnyelse jobb och företag i
Blomstermåla i syfte att stödja näringslivsutvecklingen i Blomstermåla.

Handling

Beslut om regionala projektmedel till Mönsterås kommun för projektet
”Förnyelse företag, jobb och samhälle i Blomstermåla”, från Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar.

KS 1 dec 2015

Ordförande Roland Åkesson, vice ordförande Robert Rapakko och kommunchef Mats Johansson lämnade en muntlig rapport från projektarbetet, bl.a. gör
kommunen och Almi Företagspartner gemensamma företagsbesök, arbete
med en ortsanalys och företagsförlagda utbildningar har startats.

Handling

Ortsanalys Mitt Blomstermåla – En mångsidig livsmiljö med utvecklingspotential.

Föredragning

Planarkitekt Henrik Eriksson.
Ortsanalysen är en av tre delar som ingår i projektet. Ordförande Roland
Åkesson (C) informerar om de andra två delarna arbetsmarknad resp.
företagande.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 78

KS 2015/023

DEN ATTRAKTIVA REGIONEN, PILOTPROJEKT MER
KALMARSUND
Den attraktiva regionen är ett treårigt forskningsprojekt. Det består av sju
regionala pilotprojekt av vilka Mer Kalmarsund och Linnéstråket är två.
AU 24 feb 2015

Iréne Tallhage Lönn, Regionförbundet i Kalmar län, redogjorde för arbetet i
projektet: förutsättningarna för att vara en attraktiv region och att ha en
gemensam livsmiljö för arbete och boende. I diskussionen berördes olika
områden såsom kommunikationer och möjlighet till pendling, infrastruktur,
företagsetableringar, bostadsbyggande: upplåtelseformer och lägen, möjligheter till fritidsaktiviteter, etc. Ordförande sammanfattade diskussionen med
erinran om att projektet måste inkludera helheten, d.v.s. alla kommuner, för att
nå framgång, och att alla inblandade aktörer måste känna sig delaktiga. Väg
E22 är en pulsåder genom regionen, det måste vara självklart i regionala
sammanhang, liksom att regionen för att nå framgång måste vara enig om
satsningarna som görs. Tekniska kontoret och plan- och byggavdelningen fick
fortsatt uppdrag att arbeta i projektet.

AU 29 mar 2016

Planarkitekt Henrik Eriksson redogjorde för rapporterna Östersjöexpressen –
ett tåg på gummihjul, samt Gemensam bostadsmarknad Kalmarsund. Båda
rapporterna är skrivna av WSP Analys & Strategi.
Den 27 maj 2016 hölls ett slutseminarium för pilotprojekten Mer Kalmarsund
och Linnéstråket, och den 30 juni 2016 avslutades projektet Den attraktiva
regionen.

Handling

Mer kalmarsund, Avsiktsförklaring om fortsatt och fördjupat samarbete mellan
Kalmar, Mönsterås och Oskarshamns kommuner:
Den gemensamma visionen är ”Mer Kalmarsund- en gemensam livsmiljö för
arbete och boende”.
Vi vill skapa förutsättningar för att människor upplever en gemensam identitet
med och närhet till Kalmarsund, i såväl arbetsmarknad, boende, miljö som
fritid och kultur.
Vi som står bakom denna avsiktsförklaring är beredda att fördjupa vårt
samarbete för att utveckla dessa förenande intressen. Samarbetet ska stärka och
skapa mervärden samt vara fördelaktigt för berörda parter.
En utveckling enligt ovan förutsätter ett nära samarbete och goda kontakter
med den regionala kollektivtrafikmyndigheten, regionförbundet och Trafikverket.

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-06

Samarbetet ska under de närmaste åren (2016-2019) inriktas mot att utveckla
följande delar:
• Gemensam plattform
Samsyn på strategisk fysisk planering över kommungräns för bostadsförsörjning, näringsliv och transporter.
• ”Östersjöexpressen”
Konceptet regionala superbussar (”Tåg på gummihjul”) med låg restidskvot
mot bilen och attraktiva stationsmiljöer integrerade med bebyggelse.
• Linnéuniversitetet & Äspölaboratoriet
Tillgängligheten till forskarmiljöer som är världsledande inom sina områden
och som kan ge dynamisk utvecklingskraft åt regionen.
• Storstadsnära
Flyg och snabbtåg för att ”Kalmarsundaren” alltid ska ha nära till arbetsmarknader, universitet, högskolor och fritidsaktiviteter både i Sveriges och i
Europas storstadsområden.
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen Mer Kalmarsund, och
uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna handlingen.
-----
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Kommunstyrelsen
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§ 79

KS 2015/155, 2015/152

AKTUELLT INOM MIGRATIONSPOLITIKEN
Handlingar

Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar sägs upp, från Migrationsverket och Länsstyrelserna, 2016-06-30.
Migrationsverket pausar planer om modulhus, från Migrationsverket, 201607-07.

Innehåll

Regeringen planerar att fatta beslut om ett nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som ska börja gälla
från och med den 1 januari 2017. Därför har Migrationsverket fått i uppdrag
att säga upp samtliga överenskommelser om mottagande.
Migrationsverket skriver att behovet av boendeplatser kommer att minska
de kommande åren och därför har verket beslutat att göra en paus i arbetet
att bygga modulhus enligt den s.k. Västerviksmodellen.

Bakgrund

Överenskommelsen mellan Mönsterås kommun och Länsstyrelsen i Kalmar
län avseende mottagande och anordnande av boende för ensamkommande
barn/ungdomar avser sjuttiosju platser och började gälla den 1 jan 2016.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 jun 2016 att upphandla nybyggnad av
parhus i Fliseryd, Ålem respektive Timmernabben under förutsättning att
erforderliga avtal tecknas.

AU 16 aug 2016

Socialchef Christina Samuelsson och tekniske chefen Thomas Nilsson
redogjorde för konsekvenser av de besked som Migrationsverket lämnat.
Kommunchef Fredrik Johansson fick i uppdrag att tillsammans med företrädare för socialkontoret, tekniska kontoret och Mönsterås Bostäder AB ta
fram underlag för kommunstyrelsens beslut med anledning av Migrationsverkets meddelanden. Tekniska kontoret får i uppdrag att om möjligt förlänga giltighetstiden för anbuden på nybyggnad av parhus.

AU 30 aug 2016

Fredrik Johansson rapporterade att ovanstående arbetsgrupp har träffats och
diskuterat vad den uppkomna situationen betyder för kommunens verksamheter. Skrivelse till Migrationsverket med begäran om ersättning för
nedlagt arbete avseende parhus har skickats. Det nya ersättningssystemet
kommer att börja gälla den 1 juli 2017, i stället för 1 januari.

Föredragande

Fredrik Johansson informerar om aktuellt inom migrationspolitiken som
berör kommunen.

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.
-----
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§ 80

KS 2016/122

AKTUALISERING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR
MÖNSTERÅS KOMMUN
Handling

Aktualisering av översiktplan, från tekniska kontoret.
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan,
som är ett politiskt och strategiskt dokument som speglar uppfattningen om
byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser.
Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell i förhållande till användning av mark- och vattenområden
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, tillgodose
riksintressen, samordnas med nationella och regionala mål, och tillgodose
långsiktigt behov av bostäder och landsbygdsutveckling.
Mönsterås kommun förnyar regelbundet översiktsplaneringen, och den
samlade bedömningen är att den kommunövergripande översiktsplanen med
fördjupningar och tillägg är aktuell. I planen finns utrymme för fortsatt
utveckling av såväl kommunen som Mönsterås köping. Intentionerna i planen
följs och det finns fortsatt utrymme för detta. För att vara användbar,
anpassad till ny lagstiftning och göras ändamålsenlig utifrån framtida
aktualitetsförklaringar enligt intentionen i lagstiftningen är dock bedömningen att en revidering av översiktsplanen bör göras under kommande
mandatperiod 2018-2022.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för mandatperioden 20142018 förklara Mönsterås kommuns översiktplan aktuell och att den gäller som
ett av kommunens viktigaste dokument för fysisk planering. Översiktplanen
omfattar Mål och strategier (del 1, 2002), Kusten (del 2, 2006), Inlandet (del
3, 2012), Vindbruksplanen (tematiskt tillägg, 2010) och Fördjupning av
Högemålaområdet (2004).
-----
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§ 81

KS 2016/123

SAMRÅD INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND
ENLIGT MILJÖBALKEN, MÖNSTERÅS BIOGAS AB
Handling

Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, från Mönsterås Biogas
AB, c/o Anders Johansson, Östra Kråkerum 104, 383 91 Mönsterås.
Mönsterås Biogas AB avser att söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för
uppförande och drift av en anläggning för produktion av biogas med tillhörande uppgraderingsanläggning. Den uppgraderade biogasen kommer att
levereras i komprimerad eller flytande form. Produktionen sker genom
biologisk behandling av maximalt 99 000 ton/år organiskt material, främst
gödsel från lantbruket, på del av fastigheten Nygård 1:1.

Yttrande

Förslag till Yttrande avseende samråd enligt Miljöbalken för biogasanläggning på Nygård 1:1, Mönsterås Biogas AB, från tekniska kontoret.

Diskussion

Kommunstyrelsen diskuterar samrådsredogörelsen och enas bl.a. om att
lokaleringen inom fastigheten Nygård 1:1, alternativ A, är den mest
fördelaktiga.

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att revidera yttrandet i enlighet med
kommunstyrelsens diskussion. Därefter antas yttrandet såsom kommunstyrelsens eget. Bilaga.
-----
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§ 82

KS 2016/109

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Handling

Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll §67/2016. Planen överlämnas till
kommunstyrelsen för godkännande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att såsom Mönsterås kommuns arkivmyndighet
fastställa dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden att
gälla tills vidare.
-----
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§ 83

KS 2015/151

ÄNDRING AV TAXA MUSIK- OCH KULTURSKOLAN
KF 17 nov 2015

Kommunfullmäktige fastställde avgifterna inom Musik- & kulturskolan för
2016.
I tillämpningsregler ingår att avanmälan ska göras skriftligt senast den 30 april
inför höstterminen och senast den 30 november inför vårterminen. Inlämnas
avanmälan för sent debiteras hel terminavgift. Barn- och utbildningsnämnden
föreslår enligt beslut §73/2016 att i stället för hel terminsavgift ska en
administrativ avgift/förseningsavgift om 200 kr tas ut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avgifterna för
Musik- & kulturskolan ändras avseende avanmälan: Avanmälan inför
höstterminen ska ske skriftligt senast den 30 april och inför vårterminen senast
den 30 november. Vid för sent inkommen avanmälan debiteras 200 kr.
-----
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Kommunstyrelsen
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§ 84

KS 2016/096

REDOVISNING AV LOKALT PARTISTÖD FÖR 2015
Bakgrund

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).
Fullmäktige beslutade i maj 2016 att mottagare av partistöd ska lämna en
skriftlig årlig redovisning som visar hur partistödet använts. En av mottagaren
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild
av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
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.
Redovisningens innehåll ska 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 har fullmäktige beslutat att partistöd för nästkommande år inte betalas ut till parti som
inte lämnar redovisning och granskningsrapport till kommunkansliet inom
föreskriven tid.

Handlingar

Redovisningar av lokalt partistöd för 2015 har inkommit från Sverigedemokraterna, Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Moderata Samlingspartiet,
Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet, och Liberalerna.
Redovisningen från ett parti, Vänsterpartiet, saknas trots upprepade påminnelser.

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningarna till kommunfullmäktige för
kännedom.
-----
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§ 85

KS 2016/069

RAPPORTERING AV ICKE VERKSTÄLLDA GYNNANDE
BESLUT
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 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.
Föredragning

Kvalitetledare Anita Granström informerar om kvartalets rapport.
Ej verkställda beslut enligt SoL:
Den 30 juni 2016
Det finns sex beslut om särskilt boende, ett beslut om dagverksamhet och två
beslut om ATV (alternativ till våld) som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.
Ej verkställda beslut enligt LSS:
Den 30 juni 2016
Det finns inga beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Avbrott i verkställigheten
Den 30 juni 2016
Två beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ett beslut om kontaktperson
enligt SoL har rapporterats med avbrott i verkställigheten överstigande tre
månader från datum för avbrott.
Ett av ovanstående beslut är avslutat av annan anledning utan att verkställas,
sex av besluten är verkställda men efter tre månader från beslutsdatum. Fem
beslut är ännu inte verkställda eller har avbrott i verkställighet.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.
-----
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§ 86

KS 2016/016

SVAR PÅ MOTION: ATT UTREDA MÖJLIGHETEN FÖR
ATT FÅ KVINNO- OCH MANSJOURER ATT BESÖKA
KOMMUNENS HÖGSTADIESKOLOR OCH INFORMERA OM SIN VERKSAMHET
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson, Sverigedemokraterna.

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunen ska utreda förutsättningar, möjligheter
och kostnader för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens
högstadieskolor och informera om sin verksamhet, samt utreda om det finns
liknande projekt man kan få erfarenhet av.

Yttrande

Yttrande från kommunledningskontoret:
Motionen handlar om ideella organisationer som hjälper brottsoffer, framför
allt kvinno- och mansjourer. Motionären skriver att de ideella organisationerna
gör ett mycket bra och viktigt arbete, som ungdomar på högstadiet bör ta del
av. Motionären pekar på vikten av att barn och ungdomar får kunskaper om
vart man kan vända sig när man utsätts för brott, och att denna information kan
lämnas av ideella organisationer såsom kvinno- och mansjourer.
Den största ideella organisation som arbetar med stöd till brottsutsatta människor är Brottsofferjouren, som också har en hemsida som vänder sig direkt
till dem mellan 12-25 år. En annan organisation som stöttar barn och ungdomar
i utsatta situationer är Bris (Barnens rätt i samhället). Det är naturligtvis av
största vikt att barn och ungdomar får kunskaper om hur och var de kan få
hjälp när de utsatts för brott av något slag. Den politiska ledningen kan dock
inte fatta beslut om att aktiviteter ska genomföras generellt i skolorna; det är
skolans rektor som leder och styr verksamheten utifrån Skollagen och andra
styrdokument.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
eftersom den politiska ledningen inte kan fatta beslut om aktiviteter i enskilda
skolor. Kommunfullmäktige föreslås dock uppmana barn- och utbildningsnämnden att i lämpligt sammanhang lyfta frågan om hur eleverna får allmän
kännedom om ideella organisationers stöd till brottsoffer.
-----
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§ 87

KS 2016/045

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE
GRAVFÄLT
Handling

Medborgarförslag inlämnat av Janåke Peterson, Lönnstigen 6, 380 52
Timmernabben.

Förslagets syfte

Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag angående skötsel av ett
gravfält och ett röse, och vill att områdena ska röjas och förses med informationstavla.

Yttrande

Yttrande från kommunledningskontoret:
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är länsstyrelsens
uppgift att ansvara för det statliga kulturmiljöarbetet i länet, och Riksantikvarieämbetet har överinseendet över arbetet. Länsstyrelsen fastställer gränserna för ett
fornminnesområde, och sedan vidtar länsstyrelsen de åtgärder som behövs för att
skydda och vårda fornlämningen. Det kan vara t.ex. flyttning, ordningsställande,
inhängning eller röjning. Länsstyrelsen kan uppdra till någon annan att vidta de
åtgärder såsom länsstyrelsen bestämt, t.ex. genom skötselavtal med markägare, en
förening eller kommunen.
I Kalmar läns fornvårdsprogram finns ett åttiotal fornminnesområden varav sju
är ruiner. Vården består av att området röjs manuellt och att betande djur sedan
släpps in på området. Samtliga områden har en informationsskylt. Länsstyrelsens målsättning med fornvårdsprogrammet är att urvalet av områden ska
spegla Kalmar läns historia och utveckling, att fornvården integreras med länets
arbete med regional utveckling och turism, att de vårdade områdena blir
tillgängliga, begripliga och intressanta (informationsskyltar, parkeringsmöjligheter erfordras), samt att såväl kommuner som markägare engageras i skötseln.
Medborgarförslaget avser ett gravfält på fastigheten Nyemåla 2:4 samt ett röse
(eller rör, d.v.s. en hög med stenar utan jordtäcke) på Nyemåla 2:32 (Drakröret). Rösen är en lämningstyp som finns över hela världen och kan vara av
olika typer; gravar, rester efter röjningar, gränsmarkeringar.
Förslagsställaren hänvisar till boken ”Ålems Socken” utgiven 1949, där Erik
Bellander har skrivit ett kapitel om Ålems forntid. Erik Bellander konstaterar
att landet, liksom Ålem, har många fasta fornlämningar från bronsåldern.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget genom att överlämna
förslaget till Länsstyrelsen i Kalmar län i syfte att uppmärksamma länsstyrelsen
på gravfältet och röset på Nyemåla 2:4 resp 2:32.
----Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-06

§ 88

KS 2015/112

REDOVISNING AV BESLUT FATTADE MED DELEGATION: BESLUT OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Handling

Redovisning av beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats på
delegation under tiden 27 november 2015 – 15 juni 2016.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.
-----
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-06

§ 89

KS 2014/227

UNDERTECKNARE AV LÅNE- OCH BORGENSFÖRBINDELSER
Beslut

Följande personer utses att underteckna låne- och borgensförbindelser till
och med år 2018:
Ordinarie
Roland Åkesson (C), Solbergavägen 39, 384 93 Ålem
Ersättare
Robert Rapakko (S), Mölstad 308, 383 92 Mönsterås
Kontrasignering
Ekonomichef Victoria Schön Månsson
Ersättare
Kommunchef Fredrik Johansson
----Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut §17/2015.
------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-06

§ 90

KS 2014/227

UNDERTECKNARE AV BORGEN FÖR MÖNSTERÅS
BOSTÄDER AB
Beslut

Följande personer utses att underteckna borgensförbindelser för Mönsterås
Bostäder AB till och med år 2018:
Ordinarie
Roland Åkesson (C), Solbergavägen 39, 384 93 Ålem
Ersättare
Robert Rapakko (S), Mölstad 308, 383 92 Mönsterås
Kontrasignering
Ekonomichef Victoria Schön Månsson
Ersättare
Kommunchef Fredrik Johansson
----Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut §18/2015.
------
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MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-06

§ 91

MEDDELANDEN/ÖVRIGT
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Rapport

Thomas Nilsson, teknisk chef, rapporterar med anledning av inkommen
skrivelse från Brandmännens Riskförbund om beredskapsläget inom
räddningstjänsten under sommaren.

Beslut

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