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Kommunhuset den 5 september 2017 kl. 13.00 – 15.00

Plats och tid
Beslutande

Anders Johansson (C), ordf
Jens Robertsson (C)
Ann Petersson (C)
Lennart Karlsson (C)
Emma Magnusson (C)
Britt-Marie Domeij (M)
Robert Rapakko (S)

Lars Hollner (S)
Kristina Nyman (S)
Håkan Johansson (S)
Roger Sunesson (SD)
Madeleine Rosenqvist (KD),
tj.gör.ers.
Renée Solstad (S), tj.gör.ers.

Övriga närvarande

Jacqueline Doohan (C), ersättare
Curt-Rune Roos (M), ersättare
Victoria Schön Månsson, ekonomichef
Thomas Nilsson, teknisk chef
Birgitha Freij, kommunsekreterare

Utses att justera

Jens Robertsson och Robert Rapakko

Justeringens plats och tid

Tisdagen den 12 september 2017

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

90 - 98

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

Birgitha Freij

Ordförande

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

Anders Johansson

Justerande

.....................................................……

................……………………………..

Jens Robertsson

Robert Rapakko

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.
Organ
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§ 90

RAPPORT FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN:
AKTUELLA ÄRENDEN
Thomas Nilsson, teknisk chef, informerar om pågående ärenden, bland
annat ombyggnad av Allégården för familjecentral, lokalsituationen för
förskole- och skolverksamheterna, m.m.
Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
-----
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§ 91

KS 2017/148

TILLÄGG TILL MILJÖNÄMNDENS REGLEMENTE: LAG
(2017:425) OM ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH
PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Handling

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Av
lagen framgår att försäljningen ska anmälas till kommunen som också utövar
tillsynen.
Enligt Reglemente för miljönämnden ansvarar miljönämnden för kommunens
tillsyn av handel enligt Tobakslagen (1993:581), Lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), och Alkohollagen
(2010:1622) avseende detaljhandel med öl.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera
miljönämndens reglemente §2, Uppgifter enligt speciallagstiftning, med att
Miljönämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
-----
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§ 92

KS 2017/104

SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT: UPPFÖLJANDE
GRANSKNING AV INKÖPSRUTIN OCH KÖPTROHET
INOM KOMMUNEN
Handling

Uppföljande granskning av inköpsrutin och köptrohet inom kommunen, från
revisorerna.
De förtroendevalda revisorerna i Mönsterås kommun har gett PwC i uppdrag
att följa upp den granskning som gjordes i okt 2013 av kommunens inköpsrutin och köptrohet, för att klargöra om kommunen vidtagit nödvändiga
åtgärder.
PwC har återkommit med en granskningsrapport där bedömningen görs att
kommunen genom inträdande i den kommunsamverkande inköpscentralen
har vidtagit nödvändiga åtgärder. Granskningen visar att ändamålsenliga
förändringar har skett, t.ex. när det gäller följsamhet mot och uppföljning av
avtal.
Granskningen syftade också till att kontrollera om kommunen har nödvändig
beredskap och planering för ny lagstiftning (LOU). PwC konstaterar att kommunen i allt väsentligt har nödvändig beredskap och planering på plats, men
att styrande dokument inte fullt ut är uppdaterade.
PwC rekommenderar kommunen att uppdatera de styrande dokumenten
(upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling) för att säkerställa att det
interna regelverket är komplett och anpassat till den nya lagstiftningen.

AU 27 jun 2017

Arbetsutskottet uppdrog till Inköpscentralen i Västervik att under sommaren/hösten 2017 ta fram förslag på uppdaterade dokument när det gäller
Upphandlingspolicy, Riktlinjer för upphandling samt Riktlinjer för direktupphandling. Dokumenten ska vara klara för politisk behandling i Mönsterås
kommun under 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar på revisionsrapporten:
Nya LOU (Lagen om offentlig upphandling) trädde delvis ikraft 2017-01-01.
De förändrade lagförslagen blev dock inte fullt ut antagna vid årsskiftet utan
de arbetsrättsliga villkoren sköts fram. Riksdagen hade en omröstning om
dessa villkor 2017-05-19 och Upphandlingsmyndigheten ska ge ut rekommendationer för hur de nya villkoren ska tolkas och hur upphandlare ska
förfara i praktiken när det gäller de arbetsrättsliga villkoren.
Samtliga kommuner och kommunala bolag som samverkar i Inköpscentralen
har antagit samma styrande dokument. De aktuella dokumenten är Upphandlingspolicy, Riktlinjer för upphandling samt Riktlinjer för direktupphandling.
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Med anledning av att endast delar av den nya LOU trädde i kraft vid årsskiftet
har Inköpscentralen avvaktat att uppdatera de gemensamma styrdokumenten.
Eftersom dokumenten är gemensamma för samtliga kommuner och kommunala bolag i samverkan måste varje förändring behandlas politiskt i respektive
kommun/bolag, varför Inköpscentralen avvaktat för att inte behöva göra om
processen igen när de resterande lagförändringarna träder i kraft.
Noterbart är att de styrande dokumenten i nuvarande utformning är stramare
än den nya lagstiftningen, vilket innebär att om kommunen följer de styrande
dokumenten så håller kommunen sig med marginal inom lagens ramar.
Inköpscentralen kommer att arbeta fram förslag på uppdatering av de
styrande dokumenten för inköp och upphandling. Förslagen kommer att
stämmas av med Inköpscentralens referensgrupp innan dessa skickas för
politisk behandling i respektive kommun och kommunalt bolag under
hösten 2017.
-----
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§ 93

KS 2017/126

MEDLEMSKAP I SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN
Handling

Medlemskap för Mönsterås Stadsnät, Mönsterås kommun, i Svenska
Stadsnätsföreningen, från IT-samordnare Niklas Karlsson.
Mönsterås kommun har sedan år 2000 arbetat med anläggning av fiberoptiskt nät inom kommunen. Mönsterås Stadsnät ansluter idag cirka 3 500
hushåll och företag, och nätet byggs successivt ut. Mönsterås Stadsnät söker
nu samverkan med andra stadsnät för att bättre kunna utveckla det egna
nätet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Svenska Stadsnätsföreningen, samt deltagande i stadsnätsfabriken och Cesar till en kostnad av
cirka 36 000 kr/år.
-----
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§ 94

KS 2017/119

SVAR PÅ REMISS: REGIONALT UTVECKLINGSANSVAR I STOCKHOLMS, KALMAR OCH BLEKINGE
LÄN (DS 2017:20)
Handling

Remisshandlingen: Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar
i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, från Finansdepartementet, Avdelningen för offentlig förvaltning, 103 33 Stockholm.
Stockholms, Kalmar och Blekinge läns landsting har hos regeringen ansökt
om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I promemorian föreslås att lagen om regionalt utvecklingssansvar i vissa län
ändras så att lagen omfattar även dessa län. Förslaget innebär också att
berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid val ska
dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Remissvar

Förslag till remissvar från kommunchef Fredrik Johansson: Mönsterås
kommun föreslås ställa sig positiv till utredningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till remissvar såsom sitt eget att överlämna
till Finansdepartementet. Bilaga.
-----
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§ 95

KS 2017/125

SVAR PÅ REMISS: LÄS MIG! NATIONELL KVALITETSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE, SOU
2017:21
Handling

Remisshandlingar från Regeringskansliet, Socialdepartementet, 103 33
Stockholm.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en
nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga
insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i
den framtida äldreomsorgen. Utredaren ska i analyser, överväganden och
förslag redovisa konsekvenser för jämställdhet och för en jämlik äldreomsorg. Utredaren ska föreslå åtgärder som syftar till högre kvalitet och
effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad
personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för
beslut om äldreomsorg, samt användning av välfärdsteknologi.

Remissvar

Förslag till yttrande från socialnämndens arbetsutskott föreligger.

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till remissvar såsom sitt eget att överlämna
till Socialdepartementet. Bilaga.
-----
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§ 96

KS 2017/081

RAPPORTERING AV ICKE VERKSTÄLLDA GYNNANDE
BESLUT
I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL. I 28 § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet
beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ LSS.
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut 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. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda
ärenden.
Ej verkställda beslut enligt SoL, den 30 juni 2017:
Det finns två beslut om särskilt boende och ett beslut om dagverksamhet som
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Ej verkställda beslut enligt LSS, den 30 juni 2017:
Det finns ett beslut om ledsagning, två beslut om daglig verksamhet, samt ett
beslut om kontaktperson som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
Ett av ovanstående beslut är verkställt men efter tre månader från beslutsdatum. Ett beslut är avslutat då personen avsagt sig insatsen. Fem beslut är
ännu inte verkställda.
Beslut

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna.
-----
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§ 97

KS 2016/222

SVAR PÅ MOTION: MER FLEXIBEL BARNOMSORG
Handling

Motion inlämnad av Ulrica Widesdotter (S) och Lene Hollner (S).

Motionens syfte

Motionärerna föreslår att flexibiliteten i förskolornas öppettider ökas så att de
motsvarar vårdnadshavarnas behov.

Yttrande

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-06-14 §51:
De ramtider som finns i nuvarande regelverk är mellan 05.45 och 18.00. För
övriga tider finns möjlighet till omsorg på förskolan Galaxen i Mönsterås.
Förskolor med flera avdelningar har oftast en avdelning öppen vid öppning på
morgonen och en vid stängning på kvällen. Det innebär att vårdnadshavare med
tider vid öppning och stängning lämnar på den avdelning som är öppen. En
positiv och flexibel inställning ska råda, men de beslutade ramtiderna bör gälla
tills vidare. Om svårigheter uppstår i enskilda fall får förskolechefen återkomma
till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Motionen föreslås avslås.

AU 27 jun 2017

Anders Johansson (C) föreslog att motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande avslås. Robert Rapakko (S) föreslog att motionen
bifalls. Votering med acklamation genomfördes.
Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Robert Rapakko (S) och Håkan Johansson (S) reserverade sig mot beslutet
och för eget bifallsyrkande.

Förslag

Robert Rapakko (S) yrkar bifall till motionen. Ordförande Anders Johansson
(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Efter votering med acklamation
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: den som röstar i enlighet med
arbetsutskottets förslag röstar ”ja”, den som röstar i enlighet med Robert
Rapakkos förslag röstar ”nej”.
Anders Johansson (C), Jens Robertsson (C), Ann Petersson (C), Lennart
Karlsson (C), Emma Magnusson (C), Britt-Marie Domeij (M) och Madeleine
Rosenqvist (KD) röstar “ja”. Robert Rapakko (S), Lars Hollner (S), Kristina
Nyman (S), Håkan Johansson (S), Roger Sunesson (SD) och Renée Solstad
(S) röstar ”nej”. Med sju röster mot sex bifalls arbetsutskottets förslag till
beslut.

Omröstning

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen.

Reservation

Robert Rapakko (S), Lars Hollner (S), Kristina Nyman (S), Håkan Johansson
(S) och Renée Solstad (S) reserverar sig mot beslutet och för Robert
Rapakkos yrkande.
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§ 98

ÖVRIGT/MEDDELANDEN
Rapport

Ordförande Anders Johansson (C) informerar, såsom ledamot i bolagsstyrelsen, om verksamheten och ekonomin i det kommunägda bolaget
Emåbygdens Vind.

Handlingar

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Beslut

Informationen och meddelandena läggs till handlingarna.
-----
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