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Kommunstyrelsen
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§ 145

KS 2017/071

BUDGETRAPPORT 2018
KF 19 jun 2017

AU 27 jun 2017
AU 26 sep 2017

AU 10 okt 2017

AU 24 okt 2017

AU 14 nov 2017

Aktuellt

Beslut

Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2017 §59 budgeten för 2018 och
ekonomisk flerårsplan för åren 2019-2020. I budgeten finns ett riktat uppdrag till kommunstyrelsen att initiera och styra en genomlysning av hela
kommunens ekonomi. Samtliga förvaltningar ska delta i arbetet och syftet är
att identifiera effektiviseringsåtgärder om minst 10 mnkr från helåret 2019.
Åtgärdsförslagen ska ha femtio procent genomslag redan under 2018, det vill
säga 5 mnkr.
Arbetsutskottet uppdrog till förvaltningschefsgruppen att ta fram ett underlag
för beslut om effektiviseringsåtgärder.
Kommunchef Fredrik Johansson och ekonomichef Victoria Schön Månsson
redogjorde för förutsättningarna för budgeten 2018.
Informationen lades till handlingarna.
Victoria Schön Månsson redogjorde för skatteunderlaget, regeringens
budgetproposition, samt för förvaltningschefsgruppens diskussion kring
uppdraget om effektiviseringsåtgärder. Thomas Nilsson, teknisk chef,
redovisade budgeten för tekniska förvaltningen.
Rapporterna lades till handlingarna.
Förvaltningschefsgruppen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram
förslag till effektiviseringsåtgärder.
Tekniske chefen fick i uppdrag att redovisa kostnader för den tekniska verksamheten i jämförbara kommuner, samt att ta fram underlag till beslut om
livsmedelssäkerhet i kostverksamheten.
Arbetsutskottet gjorde fördjupningar i socialnämndens respektive barn- och
utbildningsnämndens budget och verksamhet.
Informationen lades till handlingarna.
Arbetsutskottet diskuterade frågan om vilket invånarantal budgeten ska
baseras på, och enades om baserar budgeten på befolkningstalet 13 450
invånare.
Anders Johansson (C) presenterar Alliansens förslag till budget, och Robert
Rapakko (S) presenterar socialdemokraternas förslag. I ledamöternas diskussion framkommer att skillnaderna i budgetförslagen är små. Justeringar
görs i båda förslagen för att kunna enas om en budget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de justerade ramarna
för budget 2018 med ekonomisk flerårsplan för 2019-2020, och att i övrigt
lägga budgetrapporten till handlingarna. Kommunfullmäktige föreslås också
besluta att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna d.v.s. öka
kommunens skulder med 40,0 mnkr, och att kommunstyrelsen under år 2018
har rätt att omsätta lån d.v.s. låna belopp motssvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under 2018.
-----
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§ 146

KS 2017/071

KOMMUNÄGDA BOLAG – BORGENSÅTAGANDE
2018
Handling

Budgetrapport, Budget 2018 med EFP 2019-2020.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för
de kommunägda bolagen enligt nedan specifikation jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp:
Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp
om 359 800 000 kr (oförändrat).
Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 50 000 000 kr (ökning med 5 000 000 kr).
Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt
lånebelopp om 15 500 000 kronor (oförändrat).
Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt
lånebelopp om 40 000 000 kronor (oförändrat).
Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om
21 000 000 kronor (oförändrat).
Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till
ett totalt lånebelopp om 14 000 000 kronor (oförändrat).

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen
skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt ovan specifikation
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
-----
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§ 147

KS 2017/171

SVAR PÅ REMISS: NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029
Handling

Remisshandlingar från Trafikverket.
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet remissbehandlas
till den 30 nov 2017.

AU 24 okt 2017

Tekniska kontoret fick i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar till
arbetsutskottets möte den 21 nov 2017. Beslut om remissvar fattas på
kommunstyrelsens sammanträde den 28 nov 2017.

AU 21 nov 2017

Förslag till remissvar från tekniska kontoret. Arbetsutskottet diskuterade
yttrandet och enades om ett par tillägg i texten, Thomas Nilsson fick i uppdrag
att komplettera förslaget till yttrande till kommunstyrelsens möte.

Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrandet såsom eget remissvar att överlämna till
Trafikverket. Bilaga.
-----
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§ 148

KS 2017/165

SVAR PÅ REMISS: KOMMUNAL TILLSTYRKAN AV
VINDKRAFT
Handling

Remiss av Statens Energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om
kommunal tillstyrkan av vindkraft, från Regeringskansliet, Miljö- och
energidepartementet, 103 33 Stockholm.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera hur planerings- och tillstånds-processen
vid etablering av vindkraft har utvecklats efter det att myndigheternas
vägledning om kommunal tillstyrkan tagits fram.

Yttrande

Förslag till yttrande från tekniska kontoret.

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar:
Mönsterås kommun antog redan i mars 2010 en vindbruksplan för
kommunen. Idag finns trettiotre vindkraftverk i kommunen och ytterligare
cirka fyrtio vindkraftverk har erhållit erforderliga tillstånd. Dessa genomförda och planerade etableringar har kommit till stånd mycket tack vare
den offensiva vindbruksplanen. Mönsterås kommun anser att tillståndsprocesserna fungerar väl och avstyrker därför Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets rekommendation att bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan i 16 kap. §4 miljöbalken ska upphävas.
-----
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§ 149

KS 2017/209

NEDSKRIVNING AV VINDKRAFTVERKET I EMÅBYGDENS VIND AB
Handling

Förslag till nedskrivning av vindkraftverket i Emåbygdens Vind AB, från
kommunchef Fredrik Johansson.
Bolaget Emåbygdens Vind AB ägs av Mönsterås kommun (fyrtio procent),
Hultsfreds kommunala Industri AB (fyrtio procent) och Högsby kommun
(tjugo procent). Bolaget äger ett vindkraftverk som producerar el till ägarnas
lokaler.
Bolaget har förbrukat sitt egna kapital, vilket måste återställas. Beräkningar
visar att verket är värt cirka 20,7 mnkr. För att återställa det egna kapitalet och
göra nedskrivningar av vindkraftverket för att erhålla en värdering enligt
beräkningarna behövs ett tillskott med 10 mnkr. Av dessa är 7,9 mnkr för
nedskrivning och 2,1 mnkr för att återställa det egna kapitalet och ge en
marginal för framtiden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 4 mnkr till
Emåbygdens Vind AB, vilket motsvarar ägarandelen om fyrtio procent.
-----
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§ 150

KS 2017/173

ÖVERSYN AV NÄMNDSORGANISATIONEN I
MÖNSTERÅS KOMMUN
AU 12 sep 2017

Arbetsutskottet diskuterade kommunens nämndsorganisation med anledning
av att mandatperioden tar slut om ett år, och var ense om att ett beslutsunderlag ska tas fram. Syftet är flera, bland annat att förbättra förutsättningarna för beslutsfattande, fördjupa den kommunala demokratin genom att
invånarnas rätt till inflytande och insyn ökar, m.m.
Kommunchef Fredrik Johansson fick i uppdrag att med ledamöternas dialog
som utgångspunkt påbörja beredning av underlag för beslut om ny nämndsorganisation som ska gälla från och med nästa mandatperiod 2019-2022.
Utredningsdirektiv: Mönsterås kommun ska ha nämnder (inte utskott). Kommunfullmäktige ska fortsatt ha 49 ledamöter. Kommunstyrelsens arbetsutskott respektive personalutskott ska finnas kvar. Utredningen ska belysa
konsekvenserna av en sammanslagning av byggnads- och miljönämnderna,
samt kultur- och föreningsnämnderna. Frågan om vilken nämnd som ska
ansvara för fritidsgårdsverksamheten och musik- och kulturskolan ska tas
upp, liksom om socialnämnden ska delas i en omsorgsnämnd och en socialnämnd. Utredningen ska också innehålla underlag för beslut om nuvarande
”råd”. Kostnaden för en ny politisk organisation får ej bli högre än för den
nuvarande.

AU 26 sep 2017

Fredrik Johansson presenterade muntligt arbetet med utredningen.
Arbetsutskottet beslutade att den 4 oktober kl. 16.30 informera samtliga
fullmäktigepartier om att utredningsarbetet pågår.

AU 10 okt 2017

Fredrik Johansson rapporterade att samtliga fullmäktigepartier inbjudits till
informationsmöte om utredningsarbetet. Två partier, (V) och (L), deltog inte
varför de erbjuds information separat.
Tidsplan: AU 14 nov, KS 28 nov och KF 11 dec 2017.
Rapporten lades till handlingarna.

Handling

Översyn av den politiska organisationen, från Fredrik Johansson.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljönämnden och
byggnadsnämnden slås samman till en miljö- och byggnadsnämnd med nio
ledamöter och nio ersättare, samt att kulturnämnden och föreningsnämnden
slås samman till en kultur- och fritidsnämnden med nio ledamöter och nio
ersättare. Vidare föreslås att Funktionshinderrådet och Ungdomsrådet läggs
under kommunstyrelsen, tillsammans med Folkhälsorådet och Pensionärsrådet som redan finns där. Rådens huvudsakliga uppgift är att med dialogen
som grund fördjupa respektive ämnesområde.
-----
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§ 151

KS 2017/197

NY KOMMUNALLAG FRÅN 1 JAN 2018: KOMMUNCHEF
Från och med nästa år gäller en ny kommunallag (2017:725). Av 7 kap 1§
framgår att kommunstyrelsen ska utse en direktör/kommunchef som har den
ledande ställningen bland de anställda och är chef för den förvaltning som finns
under kommunstyrelsen. Det framgår också att kommunstyrelsen ska i en
instruktion fastställa hur direktören/kommunchefen ska leda förvaltningen,
samt fastställa kommunchefens övriga uppgifter.
AU 24 okt 2017

Arbetsutskottets intension är att kommunchefen i Mönsterås kommun ska vara
chef för kommunens samtliga förvaltningschefer. Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att initiera samverkan med de fackliga organisationerna, samt att påbörja arbetet med en kommunchefsinstruktion för
Mönsterås kommun.

Handling

Av Instruktion för kommunchef framgår att kommunchefen är kommunens
ledande tjänsteperson och chef över förvaltningscheferna. Instruktionen är
förhandlad med de fackliga organisationerna vid två tillfällen (information
samt dialog).

Förslag

Lars Hollner (S) har ett förslag till tillägg i punkt 14 ”skapa den öppenhet i
bemötande av massmedia och kommunens medborgare….”. Kommunstyrelsen
är ense om tillägget och personalchefen får i uppdrag att skriva in det i
instruktionen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchef Fredrik Johansson är kommunens
ledande tjänsteperson och chef över förvaltningscheferna, samt att han ska
arbeta i enlighet med Instruktion för kommunchef. Bilaga.
Instruktion för kommunchef ska årligen, eller när kommunstyrelsen så finner
lämpligt, aktualiseras för eventuell revidering i kommunstyrelsens arbetsutskott.
-----
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§ 152

KS 2017/020

KULTURCHEF
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade enligt §45/2017 att uppdra till kommunchefen
att annonsera efter en kultur- och fritidschef. Kommunstyrelsens avsikt är
att flytta föreningskonsulenten till kulturförvaltningen, öppna för en flytt av
fritidsgårdarna till kulturförvaltningen, samt att då byta namn på förvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen.

AU 4 apr 2017

Kommunchef Fredrik Johansson informerade om utformningen av platsannonsen.
Platsannonsen lades ut på kommunens hemsida och publicerades i de lokala
dagstidningarna.

AU 24 apr 2017

Ordförande Anders Johansson fick i uppdrag att kalla presidierna i kommunstyrelsen, kulturnämnden och föreningsnämnden till ett samrådsmöte i
ärendet.

AU 27 jun 2017

Kommunchefen rapporterade från arbetet med rekrytering av kultur- och
fritidschef.
Arbetsutskottet beslutade att avbryta rekryteringsarbetet.
Kommunchefen fick i uppdrag att informera arbetstagarorganisationerna om
beslutet.

AU 29 aug 2017

Rekryteringen av en kultur- och fritidschef avbröts av fler skäl. Kommunchefen föreslog att rekrytering av en kulturchef påbörjas, och att det i
annonsen ska framgå att Mönsterås kommun avser att på sikt bygga upp en
gemensam kultur- och fritidsförvaltning.
Platsannonsen godkändes.

AU 19 sep 2017

Personalchef Linnea Hallenberg meddelade att fackliga organisationer önskar
att annonsen har titeln ”kultur- och bibliotekschef” i stället för ”kulturchef”.
Arbetsutskottet beslutade att annonsera efter en kulturchef.

AU 14 nov 2017

Kommunchefen rapporterade att intervjuer med arbetssökande är genomförda, och att Patrik Byström kommer att föreslås till tjänsten som kulturchef.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Patrik Byström som kulturchef med
tillträde den 13 februari 2018, lön 54 000 kr/mån inkl. övertidsersättning.
-----
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§ 153

KS 2017/112

SVAR PÅ MOTION: JÄMSTÄLLT FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Handling

Motion inlämnad av Britt-Marie Domeij (M) och Agnetha Landberg (C).

Motionens syfte

Motionärerna föreslår att Mönsterås kommuns socialförvaltning snarast
ser över hur man fördelar försörjningsstödet mellan parterna i ett förhållande med målet att skapa ett jämställt försörjningsstöd.

Yttrande

Socialnämnden föreslår att motionen bifalls.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
genom att uppdra till socialnämnden att utreda hur man fördelar försörjningsstödet mellan parterna i ett förhållande med målet att skapa ett
jämställt försörjningsstöd.
-----
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