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KS 2017/233

VATTENKRAFTVERKET JUNGNERHOLMARNA
Magnus Jonsson, vd Ålems Energi AB, informerar om vattenkraftverket
vid Jungnerholmarna, som är ett av bolagets tre vattenkraftverk. Verket
saknar vattendom, och Ålem Energi AB har de senaste åren efter länsstyrelsens krav gjort upprepade investeringar. Bolagets styrelse diskuterar framtiden för kraftverket: fortsätta verksamheten utan vattendom,
ansöka om vattendom, eller avveckla verket?
Arbetsutskottet diskuterar även kraftverkets betydelse för orten Fliseryd,
vilket Magnus Jonsson tar med sig till bolagsstyrelsen i den fortsatta
diskussionen om en långsiktig plan för vattenkraftverket.
Beslut

Justerande sign

Informationen läggs till handlingarna.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/226

SVAR PÅ REMISS: ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
ALLMÄN KAMERAÖVERVAKNING, FLEXBUSS
SVERIGE AB
Handlingar

Remisshandlingar från Länsstyrelsen i Kalmar län.
Flexbuss Sverige AB ansöker om tillstånd för allmän kameraövervakning i
bussar som körs för Kalmar Länstrafik. Syftet med kameraövervakningen
är att förebygga, förhindra och klara upp brott. Detta ska öka tryggheten
och säkerheten för såväl kunder som personal.

Beslut

Justerande sign

Mönsterås kommun har ingen erinran mot allmän kameraövervakning i
enlighet med ansökan.
-----

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/058

AVFALLSPLAN 2018-2023
Mönsterås kommun arbetar om renhållningsordningen och upprättar en ny
avfallsplan. Vägledande och nödvändigt för denna process är ett inriktningsbeslut avseende metod för insamling av biologiskt avfall (matavfall).
Au 24 jan 2017

Avdelningschef Henrik Andersson beskrev alternativa metoder för
insamling av matavfall; optisk sortering, separata kärl, flerfacksmodell.
Tekniska kontoret fick i uppdrag att ta fram ytterligare underlag för beslut
om metod för insamling av biologiskt avfall med inriktning mot ett system
med separata kärl, samt att ha en dialog med miljönämnden om ärendet.

KS 14 mar 2017

Handling Inriktningsbeslut avseende renhållningen i Mönsterås kommun,
från tekniska kontoret.
Kommunstyrelsen beslutade att införa obligatorisk matavfallsinsamling i
separata kärl.
Insamlingen ska starta under 2018 med målsättningen att alla kommunens
hushåll (en- och flerbostadshus) ska ha tillgång till systemet senast 2019-0630. Matavfall i verksamhetsanknutet restavfall inom kommunens egna
verksamheter och hos företag omfattas också. Avfall från kommunala kök
och inrättningar ska prioriteras och systemen för detta byggas ut under 2018,
övriga verksamheter senast 2019-06-30. En ny renhållningsordning med
föreskrifter och avfallsplan som reglerar införandet av matavfallsinsamlingen
och som samtidigt tar höjd för framtida utmaningar tas fram under 2017.

AU 23 maj 2017

Projektledare Christine Dahlgren presenterade projektplanen för utsortering
av matavfall i Mönsterås kommun, samt planeringen för framtagande av
avfallsplan för Mönsterås kommun.

AU 27 jun 2017

Handling Behovsbedömning av avfallsplan 2017-2023, från projektledare
Christine Dahlgren, 2017-06-17.
Mönsterås kommun beslutade att meddela Länsstyrelsen i Kalmar län att
kommunen gör bedömningen att genomförandet av Avfallsplan 2017-2023
inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och omfattas därmed
inte av krav på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

AU 26 sep 2017

Christine Dahlgren redogjorde för samrådshandlingen Avfallsplan för
Mönsterås kommun 2018-2023 med föreskrifter.
Arbetsutskottet beslutade att godkänna samrådshandlingen för remissförfarande.

KS 3 okt 2017

Kommunstyrelsen informerades om planen.
Informationen lades till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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AU 21 nov 2017

Förslaget till ny avfallsplan har varit föremål för samråd under tiden 27 sep 8 nov 2017. Sex yttranden inkom, vilka redovisas i samrådsredogörelsen.
Förslaget till avfallsplan ska revideras.
Samrådsredogörelsen lades till handlingarna.

Aktuellt

Christine Dahlgren redogör för samrådsyttranden samt de revideringar som
görs i förslaget till avfallsplan.

Beslut

Avfallsplan för Mönsterås kommun 2018-2023 med föreskrifter godkänns för
utställning under tiden 18 dec 2017 – 2 feb 2018.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/194

SVAR PÅ REMISS: BETÄNKANDET EN GENERELL
RÄTT TILL KOMMUNAL AVTALSSAMVERKAN (SOU
2017:77)
Handling

Remisshandlingar från Finansdepartementet.
Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka
kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.

Yttrande

Förslag till remissvar från kommunchef Fredrik Johansson. Bilaga.

Beslut

Förslaget till remissvar överlämnas till Finansdepartementet såsom
Mönsterås kommuns eget svar på remissen.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/227

SVAR PÅ REMISS: NYBRO RÄDDNINGSTJÄNST;
HANDLINGSPROGRAM UTIFRÅN LAG OM SKYDD
MOT OLYCKOR
Handling

Remisshandlingar från Räddningstjänsten Nybro kommun, Långgatan 7,
382 80 Nybro.

Yttrande

Räddningschef Ingemar Idh har tagit del av förslaget till handlingsprogram, och rapporterar att programmet är väl genomarbetat och att
räddningstjänsten i Mönsterås inte har något att tillägga.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att meddela Räddningstjänsten Nybro kommun att
Mönsterås kommun har tagit del av förslaget och har inte har några synpunkter på programmet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/020

KOMMUNLEDNINGSKOTORETS ORGANISATION
OCH VERKSAMHET: ARBETSMARKNADSENHET
AU 23 maj 2017

Arbetsutskottet beslutade att kommunens flyktingmottagning bildar en
Arbetsmarknadsenhet och påbörjar en flytt till Arbetsförmedlingens lokaler.

AU 10 okt 2017

Kommunchefen redovisade förslag till organisation för kommunens arbetsmarknadsenhet. Enheten föreslogs bestå av tre delar: Integration – Arbetsmarknad – Hjulet. Enheten Integration föreslogs 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 föreslogs samordna sysselsättning för alla
kommunens förvaltningar, näringsliv och föreningar. Enheten Hjulet (återvinning och försäljning av begagnade varor, entreprenadverksamhet, rehabilitering av personer tillbaka till arbete) återfinns idag i socialförvaltningen
men flyttas till Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsutskottet godkände organisationsförslaget för samverkan med de
fackliga organisationerna.

KS 7 nov 2017

Central samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts.
Kommunchef Fredrik Johansson redovisade förslaget till bildande av arbetsmarknadsenhet (se AU 10 okt 2017). Enhetens budget om drygt 8,2 mnkr
finns idag till viss del under andra verksamheter; personalavdelningen
respektive socialnämnden. Cirka 3,8 mnkr finansieras via medel avsatta under
kommunledningen.

KF 27 nov 2017

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna organisationen och budgeten för
Arbetsmarknadsenheten, vilket också innebär att Hjulets verksamhet flyttas
från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Aktuell rapport

Kommunchefen rapporterar att arbetet med samverkansavtal med Arbetsförmedlingen pågår.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/116

SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE ATT LÅTA KOMMUNENS POLITIKER PROVÄTA I KOMMUNALA
RESTAURANGER
Handling

Motion inlämnad av Mikael Karlsson (SD).

Motionens syfte

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppgift att
ta fram matkuponger och att dela ut dessa till politiker verksamma i
Mönsterås kommun, samt att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda hur
kostnaden för provmåltid med matkupong kan dras av från berörda
politikers upparbetade arvode.

Yttrande

Yttrande från kommunchef Fredrik Johansson föreligger. Av yttrandet
framgår att både anställda och förtroendevalda har möjlighet att för 75
kronor (prov-) äta lunch i kommunens skolor/äldreomsorg. Motionären
föreslår att kostnaden för måltiden skulle dras från arvodet, vilket skulle
öka arvodesadministrationen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen eftersom det dels redan är möjligt för politiker att proväta i
kommunens serveringar, dels skulle orsaka onödig administration om
lunchpriset skulle dras från arvodet.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2017/123

SVAR PÅ MOTION: SOMMARÄVENTYR PÅ
VATTENPALATSET
Handling

Motion inlämnad av Lejla Bajraktarevic (S).

Motionens syfte

Motionären föreslår att Mönsterås kommun med hjälp av sommarlovsstöd
inför gratis inträde till Mönsterås Vattenpalats under några sommarveckor
för kommunens barn och ungdomar som går i grundskolan.

Yttrande

Yttrande från kommunchef Fredrik Johansson föreligger. Inför skrivningen
av yttrandet har synpunkter från Oscar Ekstam, vd på Vattenpalatset i
Mönsterås AB inhämtats.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen genom att vid grundskolans avslutning i juni 2018 ge varje elev
en badbiljett som gäller under sommarlovet 2018. (Elev som är skriven i
Mönsterås kommun och går i skola i annan kommun erhåller efter vårdnadshavares förfrågan biljett via post). Beslutet föreslås finansieras via
medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF,
och ska utvärderas av kommunledningskontoret under hösten 2018.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/042

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FÖR
MÖNSTERÅS KOMMUN
KF 4 apr 2011

Kommunfullmäktige antog Energi- och klimatstrategi för Mönsterås
kommun, årgång 2011.

AU 18 jun 2013

Av Energi- och klimatstrategin framgår att en revidering ska ske vartannat
år då kommunens mål avseende stäms av gentemot utfallet av åtgärderna.
Tekniska kontoret fick i samråd med miljökontoret i uppdrag att följa upp
och revidera kommunens mål avseende klimatpåverkan, energieffektivisering och transporter. Avsikten var att uppdraget skulle redovisats i
oktober 2013.

AU 15 apr 2014

Arbetsutskottet konstaterade att Energi- och klimatstrategin för Mönsterås
kommun är att spara energi, reducera utsläppen av växthusgaser, vara en
växthusneutral kommun och att aktivt arbeta med klimat- och energifrågor.
Tekniska kontoret och miljökontoret fick i uppdrag att tillsammans
revidera strategin i enlighet med arbetsutskottets diskussion, samt att
återkomma.

Aktuellt

Tekniska kontoret inbjuder till dialogmöte för att förankra arbetet med
uppdatering av Energi- och klimatstrategin.

Föredragande

Jane Lindström, WSP, tillsammans med Erik Innerstedt, gatuingenjör.
Syftet med dialogen är att öka kunskapen om nuläget och pågående
arbeten, att förankra, skapa delaktighet och få input till arbetet, samt att
diskutera vision, mål och förslag till åtgärder i strategin.

Beslut

Justerande sign

Dialogmötet läggs till handlingarna.
Tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med miljökontoret återkomma
med förslag till Energi- och klimatstrategi för Mönsterås kommun.
-----

Utdragsbestyrkande

