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Plats Sammanträdesrummet Björken

Tid 2020-06-02, Klockan 08:00-10:00

Beslutande Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Åsa Ottosson (M)
Robert Rapakko (S)
Lejla Bajraktarevic (S)

Övriga Närvarande Lucas Lodge, Arbetsförmedlingen §184
Cecilia Drehmer, arbetsmarknadschef §184
Sara Johansson, ekonomichef §§185-187 
Sofia Brissman, budgetekonom §§185-187 
Oskar Olsson, landskapsingenjör §187
Erik Innerstedt, gatuingenjör §187
Ronnie Björkström, chef teknisk service §187
Anette Elmgren Pettersson, teknisk chef §§187-189
Henrik Eriksson, plan- och exploateringschef §§188-189
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Jens Robertsson och Lejla Bajraktarevic 

Justering plats och tid Kommunhuset 2020-06-09 

           Underskrifter

Paragrafer 184-189

Sekreterare   ………………………………………….
                 Frida Welin

Ordförande   …………………………………….........
                       Anders Johansson

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                 Jens Robertsson          Lejla Bajratarevic 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på 
hemsidan www.monsteras.se

Organ Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-02
Datum för anslags uppsättande 2020-06-09
Datum för anslags nedtagande 2020-07-01
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  Ärenden 
                                        

§ 184 Information - Arbetsmarknadsenheten
§ 185 Budget 2021, Ekonomisk flerårsplan 2022-2023 2020/84
§ 186 Delårsrapport 2020/84
§ 187 Revidering investeringsbudgetens flerårsplan 2020/91
§ 188 Ortsanalys Fliseryd 2020/94
§ 189 O-ringen 2023 2020/111
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §184  

Information – Arbetsmarknadsenheten 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Lucas Lodge, Arbetsförmedlingen, informerar om aktuellt läge på arbetsmarknaden i kommunen. 

Cecilia Drehmer, arbetsmarknadschef informerar om utveckling av arbetsmarknadsenheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §185  dnr 2020/84

Budget 2021, Ekonomisk flerårsplan 2022-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anta oförändrade budgetramar för år 
2021 samt att ge samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram förslag på möjliga besparingar. 

Sammanfattning  
Vanligtvis brukar kommunfullmäktige i Mönsterås besluta om budget för kommande år i juni men på 
grund av covid-19 är det ekonomiska läget osäker. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om 
oförändrade ramar för nämnder och styrelser och återuppta arbetet med nästa års budget under 
hösten 2020.  

Beslutsunderlag 
KS 2020/84 Uppdrag i budget
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §186  dnr 2019/81 

Delårsrapport 30 april 2020

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige 

Att godkänna upprättad delårsrapport 

Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva 
pågående effektiviseringsarbete samt inkomma till kommunstyrelsen med ytterligare 
besparingsförslag senast 2020-06-22 för att eliminera prognostiserat underskott. Besparingsförslagen 
skall kompletteras med konsekvensanalys. 

Att samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta med effektiviseringar och kostnadsbesparande 
åtgärder i syfte att eliminera kommunens prognostiserade underskott. 

Att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. Redovisning ska 
ske till kommunstyrelsen. 

Att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt se över arbetet med det allmänna 
effektiviseringskravet om 1 miljon kronor. 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och kostnadsbesparande 
åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder. 

Sammanfattning  
Delårsrapporten har som syfte att belysa den ekonomiska situationen i Mönsterås kommun. 
Rapporten ska ge en indikation på om budgeterat resultat och antagna mål kommer att uppnås 
under året. Avseende det ekonomiska resultatet lämnas dels ett utfall för årets första fyra månader 
och dels en prognos för helåret. 

Dagens sammanträde 
Robert Rapakko (S) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt se över arbetet med det 
allmänna effektiviseringskravet om 1 miljon kronor samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att se 
över möjliga åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-02

Ordförande ställer proposition på ekonomikontorets och Robert Rapakkos förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla dem. 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna ser med yttersta allvar på den presenterade delårsrapporten. Förvaltningar och 
nämnder dras med långvariga underskott och vi ser att man med hittills presenterade åtgärder har 
svårt att nå budget i balans. Med tanke på att hälften av resultatutjämningsreserven användes för att 
täcka underskottet 2019 och nu i år kastas vi in i en pandemi som innebär försämrade ekonomiska 
utsikter är läget av yttersta allvar. Kraftfullare åtgärder och besparingar ser vi som oundvikliga om vi 
ska klara ekonomin för innevarade år. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/81 Delårsrapport 30 april 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §187  dnr 2020/91

Revidering investeringsbudgetens flerårsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att godkänna investeringsbudgetens 
flerårsplan. 

Sammanfattning  
2020-05-18 §31 godkände kommunfullmäktige en revidering av 2020 års investeringsbudget. 
Förslaget innehåller även en revidering av investeringsbudgeten för åren 2021-2023. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/91 Revidering investeringsbudgetens flerårsplan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §188  dnr 2020/94

Ortsanalys Fliseryd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner arbetsplanen. 

Plan- och exploateringschef får mandat att komplettera styrgruppen med fler medlemmar. 

Sammanfattning  
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till arbetsplan för genomförande av ortsanalysen i Fliseryd. 
Arbetsplanen består av tre tillfällen för medborgardialog, tio arbetsgruppsmöten, fem utkast till 
styrgruppen och veckovisa avstämningar för arbetsgruppen.  

Beslutsunderlag 
KS 2020/94 Tjänsteutlåtande
KS 2020/94 Arbetsplan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §189  dnr 2020/111

O-ringen 2023

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
O-ringen som världens största orienteringstävling skulle ha anordnats i Oskarshamn och 
Mönsteråstrakten år 2022 men på grund av rådande pandemi har evenemanget förskjutits ett år till 
2023.

Mycket förberedelser har dock redan gjorts och för att säkra tillgången till markområden vill 
arrangören O-RINGEN AB, (556937–4084), teckna avtal med markägare redan nu.

För Mönsterås del kommer det att enbart handla om orientering med mountainbikes. Cyklingen 
kommer endast att ske på småvägar och befintliga stigar. Således blir det inga cyklar eller löpare i 
terrängen.

Det som berör Mönsterås kommuns markinnehav redovisas på bifogad karta som en med rött 
skrafferad yta där cykling kommer att ske på småvägar (grått) och stigar (blått)

Beslutsunderlag 
KS 2020/111 Tjänsteutlåtande
KS 2020/111 Avtal med O-ringen AB
KS 2020/111 Kartbilaga 
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