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§ 305

RAPPORT: AKTUELLT PÅ IT-AVDELNINGEN
IT-chef Torbjörn Andersson informerar om arbetet på IT-avdelningen,
bland annat om framtagande av kompetensutvecklingsplan, modernisering
av nätverket, implementeringen av katalogtjänsten Active Directory (AD)
och e-postsystemet. Införandet av den första e-tjänsten, anmälan till musikoch kulturskolan, är på gång.
Beslut

Justerande sign

Rapporten läggs till handlingarna.
Socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden uppmanas bjuda
in IT-chefen till nämndssammanträde för dialog om förvaltningarnas ITanvändande.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/071

BUDGETRAPPORT 2018
KF 19 jun 2017

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.

AU 27 jun 2017

Arbetsutskottet uppdrog till förvaltningschefsgruppen att ta fram ett underlag för beslut om effektiviseringsåtgärder.

AU 26 sep 2017

Kommunchef Fredrik Johansson och ekonomichef Victoria Schön Månsson
redogjorde för förutsättningarna för budgeten 2018.
Informationen lades till handlingarna.

Aktuellt

Victoria Schön Månsson redogör för skatteunderlaget, regeringens budgetproposition, samt för förvaltningschefsgruppens diskussion kring uppdraget om effektiviseringsåtgärder.
Thomas Nilsson, teknisk chef, redovisar budgeten för tekniska förvaltningen.

Beslut

Justerande sign

Rapporterna läggs till handlingarna.
Förvaltningschefsgruppen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram
förslag till effektiviseringsåtgärder.
Tekniske chefen får i uppdrag att redovisa kostnader för den tekniska verksamheten i jämförbara kommuner, samt att ta fram underlag till beslut om
livsmedelssäkerhet i kostverksamheten.
-----

Utdragsbestyrkande
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§ 307

KS 2017/120

UPPHANDLING AV NY SLAMAVVATTNINGSUTRUSTNING, GÄDDENÄS AVLOPPSRENINGSVERK
AU 13 jun 2017

Gäddenäs avloppsreningsverks slamavvattningsutrustning behöver bytas.
Utbytet finns med som en åtgärd i kommunens VA-plan. Utbytet är en
driftsoptimering som bidrar till förbättrad kvalitet på slammet från
reningsverket.
Arbetsutskottet godkände förfrågningsunderlaget för upphandling av ny
slamavvattningsutrustning till Gäddenäs avloppsreningsverk.

Aktuellt

Upphandlingen är genomförd.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att uppdraget tilldelas Aquasvea AB, Sollentuna.
För projektet anvisas 2 500 tkr inkl. tillägg, byggledning och oförutsett.
Finansiering sker från investeringskonto ID 22530, budget 2017.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 308

KS 2017/122

UPPHANDLING AV VINTERVÄGHÅLLNINGSTJÄNSTER
AU 13 jun 2017

Ny upphandling av vinterväghållningstjänster från och med 1 okt 2017 –
30 apr 2019 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år ska genomföras.
Gatuingenjör Erik Innerstedt presenterade förslag till förfrågningsunderlag.
Arbetsutskottet diskuterade bl.a. snödjup vid påbörjad snöröjning, tidsmässsig samordning mellan olika väghållare, samt önskemål om kollektivavtal.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att i enlighet med arbetsutskottets diskussion slutgiltigt formulera förfrågningsunderlaget, samt att i underlaget
skriva in krav på ”kollektivavtalsliknande förhållanden”.

Aktuellt

Upphandlingen är genomförd.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att teckna ramavtal per område (sex områden) i
enlighet med tekniska kontorets förslag.
-----

Justerande sign

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.

AU 19 sep 2017

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.
Beredskapssamordnare Fredrik Sandqvist presenterade 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.
Arbetsutskottet beslutade att arbeta vidare med projektet Ett tryggare
Mönsterås och uppdrog till Fredrik Sandqvist att återkomma med förslag till
projektinnehåll. Arbetsutskottet uppdrog till kommunchef Fredrik Johansson
att förlänga nuvarande avtal om väktartjänst att gälla tills ny upphandling om
väktare genomförts.

AU 19 sep 2017

Fredrik Sandqvist rapporterade om projektarbetet.
Beredskapssamordnaren fick i uppdrag att återkomma med skriftlig projektplan i enlighet med arbetsutskottets diskussion, samt projektbudget.

Aktuellt

Projektbeskrivning för Ett tryggare Mönsterås.

Beslut

Arbetsutskottet godkänner projektet i enlighet med projektbeskrivningen, och
beslutar att patrullering av väktare ska ske året ut.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/178

FRÄLSEGÅRDEN 7 - KÖPEKONTRAKT
Handling

Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparna
Louice Lindfors och Rasmus Stevelind, Norrbackavägen 2, 572 32 Oskarshamn, om köp av fastigheten Frälsegården 7 till ett pris av 94 800 kronor.
Villkor framgår av kontraktet.

Beslut

Avtalet godkännes. Villkor framgår av kontraktet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/130

LOKALFRÅGOR FÖRSKOLA/SKOLA
AU 23 maj 2017

Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för behoven av lokaler för förskola.
Efter diskussion beslutade arbetsutskottet att uppdra till Thomas Nilsson att i
samråd med skolchefen återkomma med förslag till planering för fler förskolelokaler.

AU 13 jun 2017

Thomas Nilsson och fastighetsingenjör Lars Petersson beskrev behovet av
ytterligare lokaler för förskolor, samt redogjorde för olika förslag till
lösningar.
Arbetsutskottet beslutade att till nästa möte kalla skolchefen för att få prognos
för behoven inom förskola och skola.

AU 27 jun 2017

Magnus Sjöstedt och Torbjörn Sandebäck, barn- och utbildningsförvaltningen, redogjorde för antalet förskoleplatser inom Mönsterås tätort (353
platser) och avdelningar (19 inkl. familjedaghem och fristående förskola)
fördelade på 9 lokaler. Magnus och Torbjörn redovisade också elevstatistiken
inkl. prognosen för de närmaste åren.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till tekniska kontoret att påbörja upphandling av lokaler för två avdelningar. Placering på fastigheten Älgerum
11:1, söder om Blanka ängars väg, ska utredas, och framtida expansionsmöjligheter ska beaktas.

AU 15 aug 2017

Thomas Nilsson rapporterade att lokaler för två förskoleavdelningar med
personalutrymmen och kök har beställts. Det finns möjlighet att lägga till
lokaler för fler avdelningar. Fortsatt utredning för placering på Älgerum 11:1
pågår.
Arbetsutskottet godkände beställningen. Beslut om finansiering m.m. fattas
på kommande sammanträde.

AU 26 sep 2017

Fastighetsingenjör Lars Petersson lämnade en rapport om arbetet.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till tekniska kontoret att återkomma med
förslag till finansiering i den reviderade investeringsbudgeten.

Aktuellt

Thomas Nilsson och Lars Petersson rapporterade förutsättningarna för
placeringen av förskolan på två alternativa platser.

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till tekniska kontoret att tillsvidare fortsätta planeringen på båda platserna.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/176

OKNÖ 1:57 - KÖPEKONTRAKT
Handling

Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparen
Birgitta Johansson, Torsgatan 1, 365 32 Lessebo, om köp av fastigheten
Oknö 1:57 till ett pris av 345 333 kronor. Villkor framgår av kontraktet.

Beslut

Avtalet godkännes. Villkor framgår av kontraktet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/174

KRONOBÄCK 12:3 – KÖP OCH ÖVERENSKOMMELSE
OM AVSTYCKNING
Handling

Förslag till köp och överenskommelse om avstyckning mellan Mönsterås
kommun, ägare till Kronobäck 12:3, och JTB Markbyggarna AB, Västra
Oknebäcksvägen 1, 383 36 Mönsterås, köpare. Säljaren överlåter del av
fastigheten Kronobäck 12:3, cirka 6 000 kvm, till ett pris av 240 tkr.
Villkor framgår av kontraktet.

Beslut

Avtalet godkännes. Villkor framgår av kontraktet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/184

ÅLEM 10:11, 10:46 - KÖPEKONTRAKT
Handling

Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparen
Ålemsfastigheter AB, Västra Sjögatan 6, 392 32 Kalmar, om köp av avstyckningar från fastigheterna Ålem 10:11 och Ålem 10:46 till ett pris av
253 880 kronor. Villkor framgår av kontraktet.

Beslut

Avtalet godkännes. Villkor framgår av kontraktet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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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 med att se över organisationen 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. Varje parti har möjlighet
att delta med högst två personer.

Aktuellt

Fredrik Johansson rapporterar att samtliga fullmäktigepartier inbjudits till
informationsmöte om utredningsarbetet. Två partier, (V) och (L), deltog inte
varför Fredrik erbjuder dem information separat.
Tidaplanen för beslut om ny nämndsorganisation: AU 14 nov, KS 28 nov
och KF 11 dec 2017.

Beslut

Justerande sign

Rapporten läggs till handlingarna.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/020

KOMMUNLEDNINGSKOTORETS ORGANISATION
OCH VERKSAMHET: ARBETSMARKNADSENHET
Konsultföretaget PwC har av kommunchef Fredrik Johansson fått uppdraget
att se över kommunledningskontorets organisation med särskilt fokus på de
verksamheter som bedrivs inom ramen för kansliavdelningen. Utredningen
ska ge kommunchefen ett underlag för den fortsatta beredningen av framtida
organisation inom kommunledningskontoret.
AU 31 jan 2017

Jörn Wahlroth, PwC, informerade om arbetet med utredningen.
Informationen lades till handlingarna.
Kommunchef Fredrik Johansson fick i uppdrag att arbeta vidare med översynen av organisationen.

Handling

Förändringar i kansliavdelningens organisation, från kommunchef Fredrik
Johansson, 2017-02-10, samt Belysning av kommunledningskontorets organisation och verksamhet, från PwC.
Kansliavdelningens nuvarande organsation omfattar ett stort antal verksamhetsområden. Avdelningen är direkt underställd kommunchefen. Synpunkter
har framkommit, bland annat i medarbetarundersökning, på att avdelningen
saknar naturlig samhörighet eftersom verksamhetsområdena är vitt skilda.

AU 14 feb 2017

Kommunchefen fick i uppdrag att arbeta med förslagen Förflyttning av
föreningskonsulent till kulturförvaltningen enligt bilaga 1, samt Förflyttning
av Mönsterås Stadsnät till tekniska förvaltningen enligt bilaga 2.

AU 23 maj 2017

Kommunchefen presenterade förslaget Bildande av en arbetsmarknadsenhet
enligt bilaga 3.
Arbetsutskottet beslutade att kommunens flyktingmottagning bildar en
Arbetsmarknadsenhet och påbörjar en flytt till Arbetsförmedlingens lokaler.
Kommunchefen får i uppdrag att senast i september 2017 inhämta socialnämndens yttrande över förslaget att flytta Hjulet till kommunstyrelsen i syfte
att verksamheten ska ingå i Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten byggs upp under hösten med stöd av bl.a. goda
exempel från andra kommuner och vid behov använda konsult.

Aktuellt

Kommunchefen redovisar förslag till organisation för kommunens arbetsmarknadsenhet. Enheten föreslås bestå av tre delar: Integration – Arbetsmarknad – Hjulet. Enheten Integration föreslås få det övergripande ansvaret
för att utrikesfödda nyligen anlända till Mönsterås kommun får en bra start i
kommunen och den hjälp/information de behöver om de samhällsfunktioner
som finns. Enheten arbetsmarknad föreslås samordna sysselsättning för alla
kommunens förvaltningar, näringsliv och föreningar. Enheten Hjulet (åter-

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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vinning och försäljning av begagnade varor, entreprenadverksamhet,
rehabilitering av personer tillbaka till arbete) återfinns idag i socialförvaltningen men flyttas till Arbetsmarknadsenheten.
Beslut

Justerande sign

Arbetsutskottet godkänner organisationsförslaget för samverkan med de
fackliga organisationerna.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/185

VATTENKVALITETEN I VÅRA VIKAR
Ordförande Anders Johansson (C) föreslår att arbetsutskottet tar initiativ till
ett projekt för att öka kunskaperna om tillståndet i större vikar utmed
Mönsterås kust.
Projektledare Joakim Holm informerar om projektet Vik för vik – mot en
friskare Östersjökust som drivs av kustlänsstyrelser mellan Blekinge och
Stockholm och som finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten. Det finns
möjlighet att i samband med projektet bedriva ett parallellt projekt i
Mönsterås med provtagningar och analyser av vattenkvaliteten.
Beslut

Justerande sign

Arbetsutskottet beslutar att avsätta 105 tkr till upprättande av referenspunkter
för provtagning i vikarna för att få underlag till ökad kunskap och framtida
åtgärder för att förbättra kustmiljön.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/137

MUSSERONEN 1 - UPPHANDLING AV TOTALENTREPRENAD GÄLLANDE OMBYGGNAD FÖR
FAMILJECENTRAL OCH KONTOR FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ombyggnadsprojektet består av ombyggnad av Allégårdens hus H till
familjecentral och kontor. Bruttoarean är cirka 1 450 kvm samt yttre arbeten
omfattande tak över barnvagns- och cykelparkering, samt sex bilplatser.
Beslut

Justerande sign

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till tekniska kontoret att genomföra upphandlingen av projektet enligt anbudsutvärderingen, samt att entreprenaden
belastar konto för familjecentral/kontor budget 2017 och budget 2018.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/186

SAMMANTRÄDESTIDER 2018
Handling

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och arbetsutskottet, samt tid för årsstämma för kommunägda bolag.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att hålla sina sammanträden följande dagar:
9, 23, 30 jan, 13, 27 feb, 6, 20, 27 mar, 17, 24 apr, 15, 22 maj, 12, 26 jun, 14,
28 aug, 11, 18, 25 sep, 9, 23, 30 okt, 13, 20 nov, samt 4, 11 dec 2018.
Kommunstyrelsen föreslås hålla sina sammanträden 6 feb, 13 mar, 10 apr, 8
maj, 29 maj, 4 sep, 2 okt, 6 nov samt 27 nov 2018.
Kommunfullmäktige föreslås hålla sina sammanträden 26 feb, 26 mar, 23 apr,
28 maj, 18 jun, 24 sep, 15 okt, 26 nov samt 17 dec 2018.
Årsstämmor för kommunägda bolag hålls den 14 mars 2018.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

