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Beslutande Anders Johansson (C) ej §30
Robert Rapakko (S)
Ann Petersson (C)
Leonard Niklasson (SD)
Renée Solstad (S) 
Lars Johansson (S)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Lejla Bajraktarevic (S)
Jacqueline Doohan (C)
Jimmy Persson (C)
Magnus Gustafsson (C)
Martin Nilsson (S)
Madeleine Rosenqvist (KD)

Katarina Johansson (C)
Helene Carlsson (V) 
Mikael Karlsson (SD) 
Daniel Williamsson (S)
Maria Robertsson (C)
Torbjörn Uddén (L) 
Åsa Ottosson (M)
Christer Olsson (SD)
Håkan Spärlin (C)
Ulrica Widesdotter (S)
Britt-Marie Domeij (M)
Jens Robertsson (C)
Michael Pettersson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande Henrik Eriksson, plan- och exploateringschef §30
Sara Johansson, ekonomichef §§31-33
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Jimmy Persson och Lejla Bajraktarevic 

Justering plats och tid Kommunhuset 2020-05-26 

           Underskrifter

Paragrafer 28-45

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

Ordförande   …………………………………….........
                       Jens Robertsson

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                  Jimmy Persson         Lejla Bajraktarevic 

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-05-18
Datum för anslags uppsättande 2020-05-27
Datum för anslags nedtagande 2020-06-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §28  

Kallelse och kungörelse

Beslut 
Kallelse och kungörelse godkänns. 

Sammanfattning  
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 11 maj 2020. Kallelsen skickades till 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 11 maj 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §29  dnr 2018/98

Miljömål för Mönsterås kommun

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Miljömål för Mönsterås kommun 2020-2025. 

Sammanfattning  
Syftet med ”Miljömål för Mönsterås kommun” är att beskriva kommunens miljöarbete. De visar vad 
vi ska göra på lokal nivå för att hjälpa till att nå de nationella miljömålen och de ekologiska målen i 
Agenda 2030. 

De lokala miljömålen är uppdelade i fyra fokusområden: 

 Ett hållbart liv i Mönsterås kommun 
 Fossilbränslefri och energieffektiv kommun 
 En tillgänglig natur med stärkt biologisk mångfald 
 Rent vatten i Mönsterås kommun

Under varje fokusområde finns mål och förslag på aktiviteter för att nå målen. Målen har tagits fram 
genom bred samverkan med kommuninvånare, föreningar, företag, politiker, medarbetare, 
skolelever med flera.  

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §34 att kommunfullmäktige ska anta Miljömål för Mönsterås 
kommun 2020-2025. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-05-05 §34
KS 2018/98 Miljömål för Mönsterås kommun 2020-2025
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §30  dnr 2020/45

Detaljplan för Del av Grimhult 1:19 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Grimhult 1:19. 

Anders Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 

Sammanfattning  
Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för uppförande av en biogasanläggning inom del av 
fastigheten Grimhult 1:19, cirka 7 kilometer nordväst om Mönsterås tätort. 

Detaljplanen innebär att en biogasanläggning med en nockhöjd på max 30 meter kan uppföras inom 
del av fastigheten Grimhult 1:19. I övrigt är detaljplanen flexibel avseende bebyggelsens omfattning 
och utformning. 

Tillfart till planområdet föreslås ske via en befintlig väg som ansluter till väg 641 söder om byn 
Grimhult. Tillfartsvägen ligger utanför planområdet och rätten att använda vägen säkras genom avtal 
eller servitut. Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark. Genomförandetiden är 5 år. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §47 att kommunfullmäktige ska anta Detaljplan för del av 
Grimhult 1:19. 

Dagens sammanträde 
Plan- och exploateringschef Henrik Eriksson redogör för ärendet. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
KS 2020/45 Samrådsredogörelse 
KS 2020/45 Plankarta Grimhult 1:19
KS 2020/45 Undersökning om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
KS 2020/45 Planbeskrivning 
KS 2020/45 Granskningsutlåtande 
KS 2020/45 Namninsamling 
KS 2020-05-18 §47
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §31  dnr 2020/91

Revidering investeringsbudget 2020

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förändringen av investeringsbudgeten med 41 952 000 kronor. 2020 
års investeringsbudget uppgår efter revideringen till 134 057 000 kronor. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsram för 2020 med totalt 92 105 000 kronor. En 
revidering med 41 952 000 kronor föreslås. Efter revideringen uppgår den totala investeringsramen 
till 134 057 000 kronor. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §36 att kommunfullmäktige ska godkänna revideringen av 
investeringsbudgeten. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för ärendet. 

Anders Johansson (C) och Robert Rapakko (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-05-05 §36
KS 2020/91 Revidering investeringsbudget 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §32  dnr 2019/81

Utökad lånevolym 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga 
öka kommunens skulder med totalt 65 miljoner kronor vilket innebär en förändring med 25 miljoner 
kronor. 

Sammanfattning  
Kommunens investeringar finansieras främst via det utrymme som årets avskrivningar tillsammans 
med årets resultat medger. Om dessa medel understiger genomförda investeringarna måste övrig 
finansiering ske genom nyupplåning. Förslaget till utökad investeringsbudget för 2020 innebär ett 
ökat behov av nyupplåning. 

I samband med antagande av budgetrapporten 2020, i december 2019, beslutade 
kommunfullmäktige om nyupplåning på maximalt 40 miljoner kronor för 2020. För att klara 
finansieringen av den justerade investeringsbudgeten för 2020 behövs nyupplåning på ytterligare 25 
miljoner kronor under innevarande år. Kommunens totala låneram uppgår efter utökningen till 265 
miljoner kronor. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §46 att kommunfullmäktige ska besluta att kommunstyrelsen 
under 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 65 miljoner 
kronor vilket innebär en förändring med 25 miljoner kronor.

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för ärendet. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-05-05 §46
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §33  dnr 2019/81

Budget 2020, Ekonomisk flerårsplan 2021-2022

Beslut 
Borgensåtagandet för Mönsterås kommun till det kommunägda bolaget, Ålem Energi AB utökades 
med 9 000 000 kronor av kommunfullmäktige 2020-03-30 §22. 

Kommunfullmäktige fördelar den totala borgen om 70 000 000 kronor enligt följande lånesummor: 
Ålem Energi  AB 22 miljoner kronor 
Ålem Energi Kraft AB 48 miljoner kronor  

Sammanfattning  
Ålem Energi behöver utökad borgen för;

1.  Köpa av Mönsterås kommuns samtliga ägda gatljus till ett belopp av 12 600 000 kr.
2.  Betalning av uteblivna koncernbidrag från Ålem Energi AB till Vattenpalatset AB (3år) på 

6 450 000 kr.
3. Bättra på de likvidamedlen med 950 000kr

Utökad borgen på 9 000 000 kr (1 600 000 + 6 450 000 + 950 000 kr).

Borgen finns idag på 61 000 000 kr.

Total borgen för koncernen Ålem Energi på 70 000 000 kr. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §37 att kommunfullmäktige ska fördela den totala borgen om 
70 miljoner kronor enligt följande lånesummor: Ålem Energi AB 22 miljoner kronor, Ålem Energi Kraft 
48 miljoner kronor. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för ärendet. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-05-05 §37
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §34  dnr 2020/53

Arrendeavgäld Oknö 1:298

Beslut 
Kommunfullmäktige justerar arrendet för fastigheten Oknö 1:298 till 12 567 kronor och justerar det 
årligen i 5 år med förändringen av KPI.  

Sammanfattning  
År 2021 är det dags för en höjning av arrendet för den sista arrendetomten avseende fastigheten 
Oknö 1:298. 

Arrendet löper på fem år och justeras årligen med förändring av KPI. Eftersom taxeringsvärdet för 
fastigheter på Oknö stigit kraftigt kommer tomträttsavgälderna för de som ska räknas upp till år 
2021, att öka kraftigt. Även arrendeavgälden bör följa denna utveckling då Mönsterås kommun 
betalar fastighetsskatten. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-04-07 §29 att kommunfullmäktige ska justera arrendet för 
fastigheten Oknö 1:298 till 12 567 kronor och justera det årligen i 5 år med förändringen av KPI. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-04-07 §29
KS 2020/53 Bilaga 1. Justerat arrende  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §35  dnr 2020/85

Tomträttsavgäld Oknö 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige justerar tomträttsavgälderna för 17 fastigheter på Oknö i enlighet med 
förslaget. 

Sammanfattning  
År 2021 är det dags för en höjning av tomträttsavgäld för 17 fastigheter enligt bifogad 
sammanställning. 

Tomträttsavtalen justeras vid utgången av varje 10-årsperiod. Beräkningen sker på följande sätt: 
taxeringsvärdet (år 2020) minus erlagd anläggningsavgift för vatten/avlopp (reducering med erlagd 
avgift uppräknad med KPI) x 1,33 x avgäldsränta. 

Kommunen har tidigare haft en avgäldsränta om 3,25 % som nu sänks till 3,0 %. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §38 att kommunfullmäktige ska justera tomträttsavgälderna 
för 17 fastigheter på Oknö i enlighet med bifogat förslag. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-05-05 §38
KS 2020/85 Bilaga 1. Justering av tomträttsavgäld Oknö 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §36  dnr 2020/83

Byte av telefonnummer för ökad samverkan

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner bytet av kommunens telefonnummer till en gemensam nummerplan 
med andra kommuner och regionen i Kalmar län. 

Sammanfattning  
Kalmar läns kommuner (förutom Nybro kommun) och Region Kalmar län har tillsammans ett 
kommunikationsavtal med Telia. I dagsläget är det inte möjligt med samverkan mellan alla 
avtalsparter, eftersom vi är separerade på tre lösningar med skilda nummerplaner. 

Avtalets grundstenar är samverkan, effektivisering och gemensam utveckling. För att kunna 
samverka mellan de olika lösningarna måste de integreras med varandra och så småningom slås 
ihop. En förutsättning för integration och sammanslagning är en gemensam nummerplan utan 
krockar på anknytningsnivå (de fem sista siffrorna i telefonnumret). Den sammanslagna lösningen 
leder till ökad samverkansmöjlighet, en bättre krisberedskap och en mer robust och redundant 
kommunikationsplattform för alla avtalsparter. En gemensam lösning möjliggör också en samlad 
systemförvaltning och administration. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §40 att kommunfullmäktige ska godkänna bytet av 
kommunens telefonnummer till en gemensam nummerplan med andra kommuner och regionen i 
Kalmar län. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-05-05 §40
KS 2020/85 Information – Byte av telefonnummer för ökad samverkan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §37  dnr 2019/123

Rapportering icke verkställda beslut 2019, kvartal 4

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning  
Fem av de rapporterade besluten är verkställda men efter tre månader från beslutsdatum. Fem 
beslut är avslutade av annan anledning utan att verkställas. Därmed finns 13 beslut som ännu inte är 
verkställda. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-10 §17 att kommunfullmäktige ska lägga rapporten till 
handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §17
KS 2019/123 Rapportering icke verkställda beslut 2019, kvartal 4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §38  dnr 2019/238

Taxor 2020 – Tillsyn enligt LSO och LBE 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya taxor för myndighetsärenden enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), gällande från 1 mars 2020. 
Den nya timtaxan föreslås räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PVK) årligen. De 
ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd. 

Sammanfattning  
Den taxekonstruktion som kommunen har idag täcker inte de kostnader som organisationen har för 
myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen inte skyldig att ta ut avgifter enligt 
LSO/LBE utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att 
verksamheten till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och 
avgifterna höjas. 

De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sverige kommuner och landsting 
(nuvarande SKR) tog fram under 2016 och som kan användas som stöd för kommunerna vid 
konstruktion av taxor vig myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 

Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för 
olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnader per timme. Den nya 
handläggningskostnaden per timme har beräknats till 979 kronor. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-10 §14 att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget till nya 
taxor. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §39  dnr 2020/39

Motion - Pendlarparkering E22

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning  
Helene Carlsson (V), Kicki Olsson (V) och Irene Fleetwood (V) föreslås bland annat att bil och 
cykelparkeringar anläggs vid busshållplatserna längs E22 i Mönsterås kommun. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/39 Motion – Pendlarparkering E22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §40  dnr 2018/158

Valärende 

Beslut 
Åsa Ottosson (M) väljs till ledamot i kommunstyrelsen, styrelseledamot i Mönsterås Utvecklings AB, 
styrelseledamot i Mönsterås Holding AB, styrelseledamot i Solhem Jacob Johanssons stiftelse samt 
ersättare för ombud vid bolagsstämma i Mönsterås Bostäder AB. 

Britt-Marie Domeij (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i styrelsen för Mönsterås 
Utvecklings AB, ersättare i styrelsen för Mönsterås Holding AB, ersättare i styrelsen för Solhem Jacob 
Johanssons stiftelse. 

Inge Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Vattenpalatset i 
Mönsterås AB. 

Annica Mattila (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Vattenpalatset i 
Mönsterås AB. 

Mattias Ljungberg (SD) väljs till ledamot i styrelsen för Vattenpalatset i Mönsterås AB. 

Inge Josefsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Mönsterås Bostäder (AB). 

Tor Fransson (L) entledigas från sina uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ledamot 
i styrelsen för Ålem Energi AB samt ledamot i styrelsen för Ålem Energi Kraft. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §41  

Information angående coronaviruset 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om aktuellt läge med anledning av coronaviruset. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §42  dnr 2020/104

Medborgarförslag - Skydda Oknös natur

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Anita Sandström föreslås bland annat att orörda delar av görs till 
naturskyddsområde. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/104 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §43  dnr 2020/105

Medborgarförslag - Belysningsstolpar Mastvägen 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Maria Pedersen föreslås att Mönsterås kommun sätter upp 
belysningsstolpar på Mastvägen. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/105 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §44  dnr 2020/106

Enkel fråga gällande kvinnojour

Beslut 
Frågan och svaret läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde   
Lejla Bajraktarevic (S) har ställt en enkel fråga till socialnämndens ordförande Håkan Spärlin (C). Hon 
efterfrågar svar på var kvinnor från Mönsterås kommun vänder sig för att söka stöd och hjälp om de 
blir utsatta för våld i hemmet, om kommunen erbjuder rådgivning och information till de som söker 
stöd sam om kommunen har kontakt med kvinnojouren i Kalmar och om kommunen vet hur många 
kvinnor från Mönsterås som har sökt stöd där. 

Håkan Spärlin (C) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 
2020/106 Enkel fråga gällande kvinnojour 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-05-18

Kommunfullmäktige

KF §45  

Nästa möte

Beslut 
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 15 juni klockan 13.30. 
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