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Kommunstyrelsen

2017-05-30

§ 77

KS 2017/110

DELÅRSRAPPORT JAN – APR 2017
Handling

Delårsrapport januari-april 2017.
Delårsrapporten pekar på ett resultat för helåret på 5,7 mnkr. Överskottet
innebär att kommunen klarar det lagstadgade kravet om ekonomi i balans,
vilket Mönsterås kommun gjort under hela 2000-talet. Det prognostiserade
resultatet stämmer väl överens med det budgeterade resultatet för 2017,
dock är differenserna mellan budget och utfall stora på olika poster och
inom olika verksamheter.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Delårsrapport januariapril 2017, att de nämnder/förvaltningar som redovisar ett prognostiserat
underskott ska arbeta för att hitta åtgärder i syfte att minska eller helt eliminera underskotten, samt att särskilda uppföljningar ska göras av de
nämnder/förvaltningar som prognosticerar underskott. Redovisning ska ske
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
-----
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§ 78

KS 2017/071

UTDEBITERING 2018
Handling

Budget 2018 med ekonomisk flerårsplan för 2019-2020 för Mönsterås
kommun.
Skattesatsen för innevarande år är 21,41 kr. Kommunen föreslås ha
oförändrad skattesats.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa skattesatsen för år 2018
till 21,41 kr.
-----
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§ 79

KS 2017/071

BUDGET 2018, EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2019-2020
Handling

Budget 2018, Ekonomisk flerårsplan 2019-2020.

Förslag

Anders Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets budgetförslag med
följande tillägg:
- uppdragen till barn- och utbildningsnämnden resp. socialnämnden omformuleras till Barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden och
kommunens IT-avdelning får i uppdrag att samordna sitt IT-arbete.
- nytt uppdrag: Barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden får i
uppdrag att samverka med kulturföreningarna för att uppfylla kulturplanens
mål avseende barnkulturaktiviteter.
Robert Rapakko (S) yrkar bifall till eget budgetförslag, samt föreslår att texten
på sid 9 i budgetförslaget delvis stryks enligt följande: Kommunstyrelsen får i
uppdrag att initiera och styra en genomlysning av hela kommunens ekonomi.
Samtliga förvaltningar ska delta i arbetet och syftet är att identifiera effektiviseringsåtgärder på minst 10 miljoner kronor från helåret 2019. Åtgärdsförslagen ska ha 50 procent genomslag redan under 2018, det vill säga 5
miljoner kronor.

Förslag budget

Ordförande ställer först de två budgetförslagen mot varandra, och finner efter
votering med acklamation att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag
till budget. Votering begärs. Den som röstar för arbetsutskottets förslag till
budget röstar ”ja”, den som röstar för Robert Rapakkos förslag till budget
röstar ”nej”. Anders Johansson (C), Ann Petersson (C), Lennart Karlsson (C),
Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD),
Roger Sunesson (SD), Magnus Gustafsson (C) och Curt-Rune Roos (M) röstar
”ja”, Robert Rapakko (S), Lars Hollner (S), Kristina Nyman (S) och Håkan
Johansson (S) röstar ”nej”. Med nio röster mot fyra har arbetsutskottets budgetförslag bifallits.

Förslag budgettext

Robert Rapakko (S) föreslår att texten på sid 9 i budgetförslaget delvis stryks
enligt följande: Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera och styra en
genomlysning av hela kommunens ekonomi. Samtliga förvaltningar ska delta
i arbetet och syftet är att identifiera effektiviseringsåtgärder på minst 10
miljoner kronor från helåret 2019. Åtgärdsförslagen ska ha 50 procent
genomslag redan under 2018, det vill säga 5 miljoner kronor.
Anders Johansson (C) yrkar avslag på Robert Rapakkos förslag till ändring av
texten.
Efter votering med acklamation finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets budgettext. Votering begärs. Den som röstar för arbets-

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-30

utskottets förslag till text röstar ”ja”, den som röstar för Robert Rapakkos
förslag till text röstar ”nej”. Anders Johansson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny
Andersson (KD), Roger Sunesson (SD), Magnus Gustafsson (C) och CurtRune Roos (M) röstar ”ja”. Robert Rapakko (S), Lars Hollner (S), Kristina
Nyman (S) och Håkan Johansson (S) röstar ”nej”. Med nio röster mot fyra har
arbetsutskottets budgettext bifallits.
Förslag uppdrag

Anders Johansson (C) yrkar bifall till följande tillägg:
- uppdragen till barn- och utbildningsnämnden resp. socialnämnden omformuleras till Barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden och
kommunens IT-avdelning får i uppdrag att samordna sitt IT-arbete.
- nytt uppdrag: Barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden får i
uppdrag att samverka med kulturföreningarna för att uppfylla kulturplanens
mål avseende barnkulturaktiviteter.
Kommunstyrelsen bifaller förslagen. Ekonomichefen skriver in uppdragen i
budgetförslaget till kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Budget 2018 med ekonomisk
flerårsplan 2019-2020.
-----
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§ 80

KS 2014/020

PROJEKT VA-PLAN FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN
Syftet med att ta fram en VA-plan är att skapa en långsiktigt hållbar vattenoch avloppshantering i kommunen. Projektet kommer att leda till att kommunen får ett helhetsgrepp om nuläget samt underlag för planering och prioritering inför att åtgärder ska vidtas. Planen kommer att omfatta hela kommunens VA-försörjning, men koncentreras till avloppsvatten i form av kommunalt och enskilt spillvatten samt dagvatten. Även områden där friluftslivet
påverkar vattenmiljön ska ingå, t.ex. båtlatriner och naturhamnar. För att
planen ska bli heltäckande kommer även dricksvattenfrågorna att inarbetas.
Projektarbetet innehåller tre delar: VA-översikt (en aktuell beskrivning av den
nuvarande VA-försörjningen), VA-policy (anger kommunens viljeinriktning,
strategiska vägval och riktlinjer) och VA-plan (långsiktig plan och ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen).
AU 26 maj 2015

Arbetsutskottet beslutade att med godkännande lägga VA-översikten till
handlingarna.

KF 25 jan 2016

Kommunfullmäktige beslutade att anta VA-policy för Mönsterås kommun.

AU 6 dec 2016

Miljöingenjör Lena Simonsson presenterade samrådsredogörelsen efter det att
förslaget till VA-plan har varit föremål för samråd under tiden 14 jul – 30 sep
2016.
Arbetsgruppen fick i uppdrag att komplettera planen med skrivningar om
reservvattenförsörjning, vattentäkter, skyddsområden, vattenmagasin för
industrivatten, m.m. i enlighet med arbetsutskottets diskussion.

AU 23 maj 2017

Planförslaget har varit utställt under tiden 13 feb – 16 apr 2017. Inkomna
synpunkter framgår av granskningsutlåtandet, och planen har reviderats.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta VA-plan för Mönsterås kommun som ett
tillägg till kommunens översiktplan.
-----
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§ 81

KS 2017/100

SVAR PÅ REMISS: BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN
Handling

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun, från Oskarshamns kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn.

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande svar: Mönsterås kommun ser positivt
på att riktlinjerna lyfter fram det regionala samarbetet, bl.a. genom den
avsiktsförklaring som är tecknad mellan Oskarshamns, Mönsterås och
Kalmar kommuner.
-----
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§ 82

KS 2017/101

SVAR PÅ REMISS: RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING, KALMAR KOMMUN
Handling

Riktlinjer för bostadsförsörjning, från Kalmar kommun, Box 611, 391 26
Kalmar.

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande svar: Mönsterås kommun konstaterar att
det är ambitiösa riktlinjer, och ser positivt på att riktlinjerna lyfter fram det
regionala samarbetet, bl.a. genom den avsiktsförklaring som är tecknad
mellan Oskarshamns, Mönsterås och Kalmar kommuner. För Mönsterås
kommun och regionens framtida bostadsförsörjning är det viktigt med
regionalt samarbete, samt att den regionala motorn Kalmar är ambitiös och
satsar på attraktiva och hållbara, långsiktiga mål som rör samhällsbyggnadsfrågor.
-----
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§ 83

KS 2016/077

MÖNSTERÅS KOMMUNS TRÄBYGGNADSPRIS
KF 28 nov 2016

Kommunfullmäktige beslutade enligt §114/2016 att anta Träbyggnadsstrategi för Mönsterås kommun. I handlingsplanen ingår att kommunen ska
instifta ett träbyggnadspris för byggnationer i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen antar följande regler för Mönsterås kommuns Träbyggnadspris:
Prisets syfte
Priset tilldelas företag/person/organisation/förening som på ett konstnärligt,
innovativt, progressivt, utbildande, utvecklande eller på annat sätt för
kommunen viktigt sätt bidrar till en positiv kännedom om träbyggnation.
Syftet är att officiellt erkänna och uppmuntra den/de som under året gjort en
insats för att uppmärksamma byggande i trä.
Utdelning
Priset delas ut högst en gång per år, saknas lämpliga kandidater mer sällan.
Det kan inte delas ut postumt. Utdelning sker av byggnadsnämndens ordförande i samband med kommunfullmäktiges december-sammanträde.
Förslag till kandidater
Priset delas ut på grundval av förslag som inlämnats till byggnadsnämnden.
Även byggnadsnämnden har rätt att nominera en kandidat.
Byggnadsnämnden annonserar på lämpligt sätt om priset. Förslag inlämnas
till byggnadsnämnden.
Beslutande organ
Pristagaren utses av byggnadsnämnden i samråd med kommunstyrelsens
ordförande. Beslutet kan ej överklagas.
-----
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§ 84

KS 2017/075

SVAR PÅ REMISS: HAVSBASERAD VINDKRAFT
Handling

Remiss av Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft, från
Miljö- och energidepartementet, 103 33 Stockholm.
Statens Energimyndighet har på regeringens uppdrag gjort en marknads- och
samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vindkraft.

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar:
Mönsterås kommun har tagit del av rubricerad remiss. Remissens uppdrag är
att utreda den potentiella marknaden för havsbaserade vindkraftverk i Sverige
och internationellt samt göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vindkraft. Rapporten utgår från Energikommissionens
slutbetänkande (SOU 2017:2) att elsystemet ska baseras på 100 procent
förnybar el år 2040.
Mönsterås kommun antog en vindbruksplan år 2010, med mycket offensiva
målsättningar, som till stora delar har uppnåtts, dock utpekades inga havsbaserade områden. Idag finns i Mönstrås kommun 35 landbaserade vindkraftverk som producerar drygt 200 GWh per år. Det finns godkända ansökningar som omfattar drygt ytterligare 50 vindkraftverk i kommunen. Detta
kan jämföras med befintliga havsbaserade vindkraftsparker i Sverige som
omfattar 86 verk, tillsammans producerar dessa 555 GWh per år, cirka 6,5
GWh per verk och år. De senast byggda landbaserade verken i Mönsterås
kommun producerar 7-8 GWh per verk och år. Mönsterås kommunkoncerns
egna verksamheter förbrukar cirka 10 GWh per år.
Idag sker en mycket begränsad utbyggnad även av landbaserade verk och
många vindkraftsägare tvingas till kraftiga nedskrivningar av värdet på sina
verk.
Mönsterås kommun delar utredningens uppfattning att vindkraften är en
viktig elproduktionskälla för att ställa om elsystemet, men inte att just havsbaserad vindkraft ska få särskilda subventioner för sin utbyggnad. Den stödkostnad på många miljarder som skulle krävas till havsbaserad vindkraft kan
göra en betydligt större klimatnytta i andra sektorer, till exempel inom
transportsektorn.
Mönsterås kommun och Sverige har varit och är bra på att spara energi. Det
fortsatta arbetet med energieffektivisering och är också en del där stödåtgärder skulle kunna göra stor nytta.
-----
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§ 85

KS 2017/080

SVAR PÅ REMISS: FRÅN VÄRDEKEDJA TILL VÄRDECYKEL – SÅ FÅR SVERIGE EN MER CIRKULÄR
EKONOMI
Handling

Remiss av utredningen av Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i
syfte att främja en cirkulär ekonomi, från Miljö- och energidepartementet,
103 33 Stockholm.
Utredningens huvuduppdrag har varit att analysera och föreslå styrmedel för
att främja ökad nyttjandegrad och ökad återanvändning av produkter för att
därmed förebygga uppkomsten av avfall. Regeringens övergripande syfte
med utredningsuppdraget var att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi. Utredningen har därför valt att även beskriva vad cirkulär
ekonomi innebär och hur Sverige mer kraftfullt kan styra i den riktningen.

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar:
Mönsterås kommun antog redan år 2008 egna lokala miljömål. En revidering
av dessa mål har precis påbörjats. En ny avfallsplan är också under framtagande, där en viktig del är att förebygga avfall. Mönsterås kommun har under
år 2016 antagit både en träbyggnadsstrategi och en kemikalieplan. Mönsterås
kommun och Kalmar län har också som mål att bli fossilbränslefria år 2030.
Inom kommunen finns 35 vindkraftverk, solcellsanläggningar och snart även
biogas. I kommunen finns flera återbruksbutiker och kommunen bedriver själv
en sådan verksamhet med både försäljning och reparation av begagnade
produkter. Mönsterås kommun har kommit långt med fiberutbyggnaden, som
är en förutsättning för digitaliseringen som innebär att många tjänster kan
avmaterialiseras. Många kommuner i Sverige arbetar säkert på samma sätt där
hållbarhetsfrågorna är i fokus i all samhällsplanering.
Mönsterås kommun ställer sig bakom utredningens huvuduppdrag och syfte,
att främja ökad nyttjandegrad och ökad återanvändning av produkter för att
därmed förebygga uppkomsten av avfall och att främja handeln med
begagnade produkter för att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi.
Förslag om styrmedel för bilpoler, att utveckla rot- och rutavdragen till att
omfatta hyra-begagnat-reparation och att stärka rätten att reklamera undermåliga produkter anser Mönsterås kommun kan vara bra åtgärder för att
stärka den cirkulära ekonomin, som också är en form av delningsekonomi.
Mönsterås kommun välkomnar ett ekonomiskt stöd för strategiskt arbete med
att förebygga avfall både i egna verksamheter och i hushållen. Det finns dock
många aktörer som måste samverka i dessa frågor för att kunna gå från
”förbrukningsekonomi” till cirkulär ekonomi.
-----
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§ 86

KS 2017/096

VALDISTRIKTSINDELNING VID VALEN 2018
Handling

Valdistriktsindelningen vid valen 2018, från Länsstyrelsen i Kalmar län, 391
86 Kalmar.
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt
året närmast före det år ordinarie val till riksdagen ska hållas. Mönsterås är
indelat i nio distrikt.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att nuvarande valdistriktsindelning kan
vara oförändrad vid valen 2018.
-----
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§ 87

KS 2017/097

ANTALET LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE SAMT
INDELNING I VALKRETSAR VID VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018
Handling

Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till
kommunfullmäktige 2018, från Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar.
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare, samt
valkretsar fullmäktige ska ha. Mönsterås kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 31 ersättare, och kommunen är indelad i en valkrets. Om en
kommun har fler än 36 000 röstberättigade får kommunen delas in i två eller
fler valkretsar – det är inte aktuellt i Mönsterås.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att antalet ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige ska vara oförändrat vid valen 2018.
-----

13

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-30

§ 88

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 godkänner 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
målgrupp, uppskattat antal besökare, avgifter för besökare, till vad i evenemanget bidraget ska användas, vilka andra bidrag som söks, samt uppgift
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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.
-----
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§ 89

MEDDELANDEN
Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.
-----
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