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§ 288

DIALOGMÖTE MED ALSTERÅNS VATTENRÅD
Bengt-Göran Birgersson, ordförande i Alsteråns Vattenråd, Lena Simonsson, Mönsterås kommun, och Carl-Johan Persson, Länsstyrelsen i Kalmar
län, deltar.
Alsteråns Vattenråd antog 2014 ett Lokalt åtgärdsprogram för Alsteråns
avrinningsområde. Programmet var ett av syftena med Leaderprojektet
Alsterån i balans, och var en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete för
att uppnå miljökvalitetsnormen god status i vattnen. Programmet ska nu
följas upp, och samtidigt vill vattenrådet öka samarbetet med de fyra
berörda kommunerna.
Beslut

Justerande sign

Dialogmötet läggs till handlingarna.
Arbetsutskottet ser positivt på förslaget att ha en tätare kontakt med Alsteråns Vattenråd och också på att de fyra berörda kommunernas kommunalråd
gemensamt möts för att lyfta frågor kring Alsterån, och emotser inbjudan
från Alsteråns Vattenråd.
-----

Utdragsbestyrkande
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§ 289

KS 2017/166

DETALJPLAN FÖR DEL AV NYNÄS 2:3, m.fl.
Handling

Samrådshandlingar.
Huvudsyftet med detaljplanen är att i vissa delar ersätta gällande plan (som
vann laga kraft år 1993) för delar av fastigheten Nynäs 2:3 m.fl. Marken är
inte utbyggd efter den tidigare planen. Planförslaget överensstämmer med
översiktsplanen.

Beslut

Justerande sign

Planförslaget tillstyrks.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/170

TOMTRÄTTSAVGÄLD KANINBACKEN 21
Handling

Beslutsunderlag från tekniska kontoret, 2017-09-04.
För kommunens tomträttsavtal justeras avgälden vid utgången av varje
tioårsperiod. Från den 31 dec 2018 är en avgäld vid Kaninbacken 21 föremål för avgäldsreglering. Avgälden uppräknas med KPI (konsumentprisindex).

Beslut

Justerande sign

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att justera
tomträttsavgälden för Kaninbacken 21 från 8 000 kr/år till 9 200 kr/år från
och med den 1 jan 2019.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2016/239

TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER
Bakgrund

Den 20 dec 2016 undertecknade Mönsterås kommun och Polismyndigheten
region Syd/lokalpolisområde Kalmar en överenskommelse om att samverka i
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet är att utifrån
den lokala problembilden gemensamt arbeta för att förebygga brott och att
öka tryggheten för dem som bor, vistas och verkar inom Mönsterås kommun.
Avtalet innebär ett fördjupat samarbete mellan polisen och kommunen.

Aktuellt

Invånare i Mönsterås kommun har under året i allt högre grad uttryckt att man
känner sig otrygg och orolig. Oron kan gälla brott mot trafikregler, användning av droger, förstörelse och/eller stöld av egendom. Det finns behov av
ökad polisnärvaro.

Föredragande

Beredskapssamordnare Fredrik Sandqvist presenterar grundidéerna till
projektet Ett tryggare Mönsterås, Ett långsiktigt projekt för en tryggare miljö.
Projektet innehåller flera delar, bl.a. patrullering av väktare nattetid, trygghetsvandringar i alla tätorter, samt ett fortsatt drogförebyggande arbete. Det
finns också anledning att studera behov av tekniska komplement som ökad
gatubelysning och kameraövervakning.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att arbeta vidare med projektet Ett tryggare
Mönsterås, och att uppdra till Fredrik Sandqvist att återkomma med förslag
till projektinnehåll. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchef Fredrik
Johansson att förlänga nuvarande avtal om väktartjänst att gälla tills ny
upphandling om väktare genomförts.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 292

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-09-19
6

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.

Aktuellt

Personalchef Linnea Hallenberg meddelar att fackliga organisationer önskar
att annonsen har titeln ”kultur- och bibliotekschef” i stället för ”kulturchef”.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att annonsera efter en kulturchef.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

