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KS 2017/071

BUDGET 2018, EKONOMISK FLERÅRSPLAN 20192020
AU 21 mar 2017

Arbetsutskottet hade kallat nämndernas presidier, förvaltningschefer och
ekonomer till möte för genomgång av prognoser för 2017 och förutsättningar för budget 2018 med flerårsplaner 2019-2020.

AU 11 apr 2017

Arbetsutskottet gjorde en fördjupning i barn- och utbildningsnämndens
verksamhet.

AU 25 apr 2017

Arbetsutskottet gjorde en fördjupning i socialnämndens verksamhet.
Ekonomichef Victoria Schön Månsson informerade om regeringens vårproposition.
Arbetsutskottet diskuterade mål och uppdrag i budgeten.
Informationen och diskussionen lades till handlingarna.
Ekonomichefen fick i uppdrag att sammanfatta informationen om socialnämnden.
Kommunchefen fick i uppdrag att översiktligt utreda verksamheten med
bostadsanpassningsbidrag i syfte att notera ev. påverkan på omsorgsverksamheten.

AU 2 maj 2017

Victoria Schön Månsson redogjorde för budgetförutsättningar. Thomas
Nilsson, teknisk chef, informerade om volymförändringar i driftsbudgeten för tekniska förvaltningen.

KS 9 maj 2017

Victoria Schön Månsson informerade om förutsättningarna för kommande budget, samt för budgetberedningens arbete. Den 23 maj ska
arbetsutskottet behandla budgeten, kommunstyrelsen den 30 maj, och
kommunfullmäktige fattar den 19 juni 2017 beslut om Budget 2018 med
Ekonomisk flerårsplan 2019-2020.
Informationen lades till handlingarna.

Aktuellt

Arbetsutskottet går igenom investeringsbudgeten. Ekonomichefen redogör
för ekonomirapporten m.m. Kommunchefen rapporterar uppdraget att utreda
verksamheten med ansökningar av bostadsanpassningsbidrag.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet återupptas vid nästa
sammanträde.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2015/022

DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM
Mönsterås kommun använder sedan 2003 Winess ärende- och dokumenthanteringssystem. Det finns anledning att gå igenom kommunens behov när
det gäller ärendehantering, varför upphandling av nytt system bör påbörjas.
AU 18 dec 2012

Arbetsutskottet uppdrog till kansliavdelningen att påbörja processen med
upphandling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem genom att ta
fram upphandlingsunderlag.

AU 3 mar 2015

Kommunchef Mats Johansson redogjorde för arbetet med nytt ärendehanteringssystem. Efter det inledande arbetet såg det ut som att plan- och
byggavdelningen och miljökontoret behöver ett verksamhetssystem förutom
det för kommunen gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet.
Mats Johansson fick fortsatt uppdrag att utreda och komma med förslag till
ärendehanteringssystem, samt att samråda med IT-chef Torbjörn Andersson.
Arbetsutskottet framhöll att fler än maximalt två system är inte aktuellt att
använda. Medel för ärendehanteringssystem ska anvisas i 2016 års budget.

AU 24 nov 2015

Handling Ärende- och diariehanteringssystem, från ekonomichef Fredrik
Johansson.
Arbetsutskottet beslutade att ändra uppdraget till kansliavdelningen att påbörja upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem till att i
stället hos EssVision AB beställa en uppgradering av Winess till Evolution,
samt att upphandla ett gemensamt verksamhetssystem för miljö- och byggnadsnämnderna.

Aktuellt

Kommunsekreterare Birgitha Freij och kommunchef Fredrik Johansson
rapporterar att Evolution är inköpt och att en utbildning för en person från
varje förvaltning genomförts. Inloggningar till systemet delas ut med start
under veckan. I samband med systembytet har noterats att kunskaperna om
ärendehantering varierar mellan förvaltningarna och en utbildning i ärendehantering inkl. förvaltnings- och kommunlagarna är nödvändigt.

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.
Arbetsutskottet uppdrar till kommunkansliet att ha det övergripande ansvaret
för ärendehantering, samt att efter sommaren genomföra en för nämndsekreterarna obligatorisk utbildning i förvaltningskunskap.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/027

DETALJPLAN FÖR DEL AV OKNEBÄCK 4:2,
MÖNSTERÅS – YTTRANDE
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade enligt §266/2015 att godkänna det 2015-1027 upprättade granskningsutlåtandet, samt att anta den 2013-08-29 upprättade och 2015-10-27 reviderade detaljplanen. Upphävande av strandskydd ingick.
Planens syfte är att fortsätta utbyggnaden av bostäder för Mönsterås tätort.
Denna andra etapp i Oknebäck ger möjlighet till nya bostadstomter öster om
den första etappen av utbyggnad i Oknebäck, samt en gång- och cykelväg
längs Östra Oknebäcksvägen. Planområdet är beläget i södra delen av
Mönsterås samhälle, cirka två kilometer från centrum. Området begränsas i
norr av Östra Oknebäcksvägen, i söder av Oknebäcken och i väster av den
första etappen bostadstomter.

Överklagande

Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Länsstyrelsen i Kalmar som
2016-10-25 avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till
Mark- och miljödomstolen som 2017-02-17 avslog överklagandet.

AU 2 maj 2017

Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen, som meddelat prövningstillstånd i målet. Mönsterås kommuns
yttrande över överklagandet ska lämnas senast 24 maj 2017.
Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde den 16 maj 2017.

Aktuellt

Plan- och byggchef Henrik Eriksson har tagit fram ett förslag till yttrande
till Mark- och miljööverdomstolen. Bilaga.

Beslut

Arbetsutskottet antar förslaget till yttrande såsom sitt eget att överlämna till
Mark- och miljööverdomstolen.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-05-16
5

KS 2017/107

SVAR PÅ REMISS: ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING MED DRÖNARE, SYDVED AB
Handling

Remisshandlingar, från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dnr. 211-37512017.
Sydved AB ansöker om tillstånd till kameraövervakning med drönare.

Beslut

Justerande sign

Mönsterås kommun utgår från att länsstyrelsens bedömning av om intresset
att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad
är riktig. Kommunen avstår från att lämna utförligt yttrande.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/108

UPPDRAG: SAMMANSTÄLLNING AV UTHYRNINGSLOKALER INOM MÖNSTERÅS KOMMUN
Bakgrund

Kommunstyrelsen besvarade enligt §57/2017 ett medborgarförslag. I
samband med behandlingen av förslaget uppmärksammade arbetsutskottet
att det saknas en sammanställning över samlingslokaler som är möjliga att
hyra.

Beslut

Tekniska kontoret får i uppdrag att påbörja en sammanställning över tillgängliga lokaler inom Mönsterås kommun i syfte att underlätta för den som
önskar hyra lokal för evenemang, föreningsmöte, o.s.v. Sammanställningen
ska innehålla lokalstorlek, teknisk utrustning, kontaktperson, m.m. Ägare av
utomkommunala lokaler erbjuds vara med i sammanställningen.
Uppdraget ska redovisas för arbetsutskottet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/106

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN –
MEDLEMSAVGIFT 2018
Handling

Medlemsavgift till samordningsförbundet 2018, från kommunchef Fredrik
Johansson, 2017-05-07.
Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av
statliga medel till förbundet. Staten står för hälften av inkomsterna, landstinget för en fjärdedel och kommunerna tillsammans för en fjärdedel baserat
på befolkningsstorlek.

Beslut

Justerande sign

Arbetsutskottet beslutar att meddela Samordningsförbundet i Kalmar län att
Mönsterås kommun för sin del godkänner att medlemsavgiften för 2018
ökar från 192 496 kr till 219 996 kr.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/104

REVISIONSRAPPORT: UPPFÖLJANDE GRANSKNING
AV INKÖPSRUTIN OCH KÖPTROHET INOM KOMMUNEN
Handling

Uppföljande granskning av inköpsrutin och köptrohet inom kommunen, från
revisorerna.
I oktober 2013 granskade revisorerna kommunens inköpsrutin och köptrohet. Nu följs granskningen upp i syfte att identifiera vilken beredskap och
planering kommunen har med anledning av förväntad ny lagstiftning vad
gäller bl.a. kompetens och förändring av eventuella rutiner.

Beslut

Justerande sign

Ekonomichef Victoria Schön Månsson får i uppdrag att ta fram ett förslag
till yttrande över rapporten.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/103

ANSÖKAN OM KOMMUNAL MEDFINANSIERING I
PROJEKTET UTVECKLING AV FÖRENINGSLOKALEN PRÄSTBACKEN I FORSA
Handling

Skrivelse från Forsabygdens Ortfiskeförening, c/o Kenth Rydhage, Forsa
201, 383 91 Mönsterås.
Forsabygdens Ortfiskeförening ansöker om kommunal medfinansiering om
20 tkr till projektet utveckling av föreningslokalen. Syftet med projektet är
att kunna tillhandahålla en samlingslokal för åretruntbruk.

Beslut

Justerande sign

Arbetsutskottet beslutar att Mönsterås kommun medfinansierar projektet
med 20 tkr.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/105

OKNÖ 1:1 – ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA FÖR NYBYGGNAD AV
VINDSKYDD
Mönsterås kommun, tekniska förvaltningen, ansöker om strandskyddsdispens
för nybyggnad av ett vindskydd om 15 kvm på fastigheten Oknö 1:1.
Handling

Skrivelse från plan- och byggchef Henrik Eriksson.
Mönsterås kommun gör bedömningen att särskilt skäl för undantag från förbud
enligt 7 kap §18c miljöbalken föreligger, eftersom marken redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Förutsättningarna för att bevara god livsvillkor för växt- och djurlivet i området
bedöms inte påverkas i någon betydande omfattning. Åtgärden bedöms påverka
det rörliga friluftslivet positivt.

Beslut

Justerande sign

Ansökan beviljas.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/095

RIKTLINJER FÖR EVENEMANGSBIDRAG
Bakgrund

Kommunstyrelsen har fastställda regler för utdelning av föreningsbidrag:
Bidrag delas årligen ut till pensionärsföreningar, handikapporganisationer, m.fl. för att de ska ha möjlighet att bedriva verksamhet, IOGT-NTO
och Folkets Hus för att de ska kunna driva allmänna samlingslokaler i
kommunen, samt till byvårds- och samhällsföreningar för att de dels ska
kunna bedriva verksamhet, dels kunna driva samlingslokaler framför allt på
landsbygden. Kommunstyrelsen delar också ut ett bidrag till Föreningen
för Bluesfestival som anordnar en festival varje vår. Ansökan från förening
som inte faller under någon av dessa kategorier är också välkommen.

AU 2 maj 2017

Till kommunstyrelsen inkommer ansökningar om bidrag till evenemang
som inte faller in under ovanstående kategorier.
Kommunkansliet fick i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för
evenemangsbidrag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna följande riktlinjer för evenemangsbidrag:
Syftet med evenemangsbidrag är att göra Mönsterås attraktivare!
Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt bidrag till evenemang i
Mönsterås kommun hos Kommunstyrelsens arbetsutskott, Box 54, 383 22
Mönsterås. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre månader innan
planerat evenemang, och förhandsbesked om bidrag lämnas skriftligt till
arrangören. Efter genomfört evenemang ska återrapportering ske. Beviljat
evenemangsbidrag utbetalas mot faktura från den sökande organisationen.
Bidraget betalas ut under förutsättning att det som överenskommits mellan
Mönsterås kommun och arrangören uppfyllts.
Varje evenemang ska hålla god kvalitet, och arrangören ska visa på kunnande, kompetens och förmåga att genomföra arrangemanget. Evenemanget
ska stärka Mönsterås som en attraktiv kommun och bidra till kommunens
långsiktiga arbete med varumärket Mönsterås. Evenemanget ska skapa samhörighet mellan såväl invånare som besökare.
Evenemanget ska bidra till ett starkare föreningsliv och/eller näringslivsutveckling. Det ska locka stor publik och/eller deltagare i alla åldrar, och
vara öppet för alla.
Ansökan om evenemangsbidrag ska innehålla uppgifter om syfte, mål och

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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målgrupp, uppskattat antal besökare, avgifter för besökare, till vad i evenemanget bidraget ska användas, vilka andra bidrag som söks, samt uppgift
om på vilket sätt Mönsterås kommun kommer att synas. Till ansökan ska
budget för evenemanget bifogas.
Återrapporteringen ska innehålla en beskrivning av hur väl genomförandet
överensstämmer med kommunens riktlinjer, det ekonomiska utfallet, hur
kommunen syntes i arrangemanget, samt en bedömning av om syftet med
arrangemanget uppnåddes.
Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett, liksom återrapportering.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2016/056

BEVATTNINGSFÖRBUD I MÖNSTERÅS KOMMUN
AU 29 mar 2016

Arbetsutskottet beslutade att ge tekniske chefen i uppdrag att, efter samråd
med avdelningschefen för teknisk service, kommunens säkerhetschef och
miljöchefen, efter behov och med kort varsel besluta att införa bevattningsförbud i de södra kommundelarna. Beslutet föranleddes av extremt
låga grundvattennivåer med problem för många vattentäkter belägna i
grusåsar och sedimentära bergarter.

AU 2 maj 2017

Arbetsutskottet diskuterade behov av att uppmana invånarna att vara sparsamma med vatten, och hur uppmaningen ska utformas.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att ta fram förslag till utformning av
beslut till kommande möte med arbetsutskottet.

Aktuellt

Miljöingenjör Lena Simonsson och tekniske chefen Thomas Nilsson föreslår att Mönsterås kommun inför bevattningsförbud från och med den 1
juni 2017 och tills vidare. Information skickas till kunderna med nästa VAfaktura, samt sker via hemsidan.

Beslut

Bevattningsförbud i Mönsterås kommun införs från och med den 1 juni
2017 och tills vidare.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/057

UPPHANDLING AV BEHANDLING AV BRÄNNBART
AVFALL
AU 28 mar 2017

Upphandlingsdokument 2017-03-20.
Upphandlingen avser behandling av brännbart avfall: insamlat restavfall,
brännbart grovavfall inklusive en viss del brännbart verksamhetsavfall. Matavfall, som idag ingår i insamlat restavfall, kommer under avtalstiden att
styras över till separat omhändertagande och behandling för biogas.
Förfrågningsunderlaget godkändes.

Aktuellt

Upphandlingsprotokoll 2017-05-15.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att anta Västervik Miljö & Energi AB som mottagare av det brännbara avfallet till en kostnad av 450 kr/ton. Avtalstiden är
1 juli 2017 – 31 december 2019 med möjlighet att förlänga avtalet med ett +
ett år. Uppsägningstiden är nio månader.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

ÖVRIGT
Hälsocentral m.m.

Thomas Nilsson, teknisk chef, rapporterar från förhandlingarna med
Landstinget i Kalmar län angående planering för hälsocentral, familjecentral, m.m. samt för arbetet om överenskommelse med Vectura AB om
nybyggnation på den s.k. Solhemstomten.

Regionalt möte

Anders Johansson (C) rapporterar från möte med kommunstyrelseordföranden i länet samt regionförbundet om de regionala transportplanerna.

Rapport kulturmiljö

Under sommaren ska en rapport ang. kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer inom Mönsterås köping tas fram, arbetet är ett samarbete mellan
kommunen och Kalmar Läns Museum och finansieras av kommunen och
Länsstyrelsen i Kalmar län. Britt-Marie Domeij (M) aktualiserar Stranda
hembygdsförenings roll i arbetet.

Nya medborgare

I samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni brukar
Mönsterås kommun uppmärksamma de kommuninnevånare blivit svenska
medborgare under året. Arbetsutskottet diskuterar programmet för dagen.

Beslut

Rapporterna om förhandlingar med landstinget, Vectura AB resp.
kommunstyrelseordföranden läggs till handlingarna.
Tekniske chefen får i uppdrag att involvera Stranda Hembygdsförening i
arbetet med bebyggelsemiljörapporten.
Kommunkansliet får i uppdrag att anordna program för mottagande av nya
svenska medborgare vid samling i hembygdsparken.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

