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§ 92

KS 2016/082

DELÅRSBOKSLUT 31 AUG 2016
Handling

Delårsbokslut januari-augusti 2016, från ekonomiavdelningen.
Prognosen för helåret uppgår till ett positivt resultat med 22 mnkr, vilket
innebär en positiv budgetavviksel med 10 mnkr. Förvaltningarna/nämnderna
prognosticerar tillsammans ett årsresultat som innebär en negativ budgetavvikelse på 400 tkr. Det finns dock stora avvikelser inom förvaltningarna
vilka ska analyseras och vid behov åtgärdas.
Investeringsbudgeten visar en avvikelse med 29,4 mnkr vilket innebär att en
fjärdedel av beslutad investeringsbudget inte kommer att genomföras under
året.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet,
samt att de nämnder/förvaltningar som prognosticerar underskott ska fortsätta
arbeta för att hitta åtgärder i syfte att minska eller helt eliminera underskotten
och redovisa särskilda uppföljningar till kommunstyrelsens arbetsutskott.
-----
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§ 93

KS 2010/118

DETALJPLAN FÖR DEL AV SIGGEHORVA 6:2, m.fl.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av
industrier och verksamheter på oexploaterad mark i direkt anslutning till
Södra Cell Mönsterås. Avsikten är att skapa ett verksamhetsområde med stor
flexibilitet avseende typ av verksamheter, tomtstorlekar och gatustruktur.
Detaljplanen är upprättad 23 sep 2015 och reviderad 19 sep 2016. Den har
varit på samråd under perioden 28 okt till 28 nov 2015. Förslaget till
detaljplan ställdes ut under tiden 23 juni – 28 juli 2016. Då detaljplanearbetet
påbörjades innan 2 maj 2011 sker planprocessen enligt ÄPBL 1987:10.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det upprättade
utlåtandet och anta det som sitt eget, samt anta den 19 sep 2016 upprättade
detaljplanen för del av fastigheten Siggehorva 6:2 m.fl.
-----
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§ 94

KS 2016/111

REMISS AV DELBETÄNKANDE FRÅN MILJÖMÅLSBEREDNINGEN MED FÖRSLAG OM EN KLIMAT- OCH
LUFTVÅRDSSTRATEGI FÖR SVERIGE
Handling

Remisshandlingar från Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet,
103 33 Stockholm.
Regeringen beslutade år 2010 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med
uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och
generationsmålet kan nås. Kommittén har antagit namnet Miljömålsberedningen.

Yttrande

Förslag till yttrande från Thomas Nilsson, teknisk chef, och Anneli Nielsen,
miljöchef.

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrandet såsom sitt eget att överlämna
till Miljö- och energidepartementet. Bilaga.
-----

4

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-10-04

§ 95

KS 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 idé-skisser
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 Teng-bom
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.

KS 10 maj 2016

Thomas Nilsson informerade 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.

AU 30 aug 2016

Thomas Nilsson rapporterade att detaljplanen för området beräknas kunna antas i
mars 2017. Upphandling av entreprenör för rivning av fastigheten pågår, liksom
diskussioner om markanvisningsavtal.
Informationen lades till handlingarna.
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AU 13 sep 2016

Thomas Nilsson redogjorde för arbetet med förslag till markanvisningsavtal för
fastigheterna Smörblomman 3, del av Smörblomman 5 och del av Mönsterås
4:1.
Arbetsutskottet lämnade synpunkter på innehållet i avtalet, och beslutade ge
tekniska kontoret i uppdrag att arbeta vidare.

AU 27 sep 2016

Thomas Nilsson gick igenom de ändringar som diskuterades vid förra sammanträdet. Avtalet kompletteras i enlighet med diskussionen, och kommunstyrelsen
föreslås därefter godkänna avtalet.

Föredragning

Thomas Nilsson, teknisk chef.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet med NF Projektering och
Förvaltning AB. Villkor framgår av avtalet. Avtalet undertecknas för Mönsterås
kommun av kommunstyrelsens ordförande Roland Åkesson och tekniske chefen
Thomas Nilsson.
-----
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§ 96

KS 2011/092

REDOVISNING AV MOTIONER
Handling

Kommunkansliets redovisning av obesvarade motioner.
Av redovisningen framgår att det finns tio obesvarade motioner varav en
behandlas på kommunfullmäktige den 26 sep och två behandlas i oktober 2016.
De återstående sju motionerna har lämnats till olika förvaltningar för yttrande.
Den äldsta av motionerna emottogs av fullmäktige i november 2015.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen av obesvarade motioner till
handlingarna.
-----

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-10-04

§ 97

KS 2015/212

SVAR PÅ MOTION: ATT UTREDA HUR DIGITALISERADE DE KOMMUNALA SKOLORNA ÄR
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson (SD).

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag
att utreda förutsättningarna och tillgången av IT-utrustning i skolan samt
kostnader och möjligheter kring att digitalisera skolan, att utreda i vilken
grad befintlig IT-utrustning och system används i den dagliga undervisningen, samt att utreda om det redan finns tidigare befintliga projekt som
man kan dra erfarenhet utav i en digitalisering av skolan.

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. Bilaga. Av
yttrandet framgår att stora förändringar inom skolornas IT-verksamhet
genomförs, och att det därför inte är rimligt att just nu utreda hur
digitaliserade skolorna är.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att ett stort förändringsarbete inom skolornas IT-verksamhet
pågår och att det är först efter en tids användning utredningar i enlighet med
motionen kan genomföras om de ska vara meningsfulla.
-----
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§ 98

KS 2015/213

SVAR PÅ MOTION: UPPMUNTRA SKOLORNA ATT
BJUDA IN LOKALA FÖRETAG FÖR BESÖK PÅ
SKOLORNA ELLER ORDNA STUDIEBESÖK HOS
FÖRETAGEN
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson (SD).

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig nämnd att
uppmuntra skolorna att bjuda in företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategorier de har anställda och vad som krävs för att få
arbete inom dessa yrken, samt att uppmuntra skolorna att ordna studie-besök
hos lokala företag, under vilket/vilka företagen kan berätta om sin
verksamhet, vilka yrkeskategorier som finns anställda hos dem och vad som
krävs för att få arbete inom dessa yrken.

Yttrande

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger. Bilaga.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande där det framgår att
förslagen i motionen redan är genomförda.
-----
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§ 99

MEDDELANDEN/ÖVRIGT
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Önskemål

Kristina Nyman (S) föreslår att personalchefen kallas till ett kommande
sammanträde för att informera om orsaker till sjukfrånvaro samt vad som görs
för att öka frisknärvaron.

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.
Personalchefen kallas till ett kommande möte.
-----

