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Plats Parkskolans aula

Tid 2020-06-15, Klockan 18:30-19:50

Beslutande Anders Johansson (C)
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)
Curt Rune Roos (M) 
Jimmy Persson (C)
Magnus Gustafsson (C)
Martin Nilsson (S)

Madeleine Rosenqvist (KD) 
Katarina Johansson (C)
Heléne Carlsson (V) 
Daniel Williamsson (S) 
Maria Robertsson (C)
Torbjörn Uddén 
Åsa Ottosson (M)
Christer Olsson (SD) 
Håkan Spärlin (C)
Martin Samuelsson (S)
Jens Robertsson (C), ordförande
Torsten Rundberg (S), tjänstgörande ersättare  

Övriga Närvarande Sara Johansson, ekonomichef §§46-50
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare

Utsedda att justera Anders Johansson och Robert Rapakko 

Justering plats och 
tid 

Kommunhuset 2020-06-23 

           Underskrifter

Paragrafer 46-58

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

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

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                 Anders Johansson         Robert Rapakko

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-06-15
Datum för anslags uppsättande 2020-06-23
Datum för anslags nedtagande 2020-07-15
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Ärenden 
                                        

§ 46 Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
§ 47 Delårsrapport april 2020 2019/81
§ 48 Revidering investeringsbudget 2021-2023 2020/91
§ 49 Budget 2021, Ekonomisk flerårsplan 2022-2023 2020/84
§ 50 Borgensåtagande Ålem Energi 2019/81
§ 51 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för 

Samordningsförbundet i Kalmar län
2020/98

§ 52 Interpellation - Vårdplatser Oskarshamns sjukhus 2020/30
§ 53 Revisionsrapport chefernas förutsättningar Mönsterås 

kommun
2020/2

§ 54 Medborgarförslag - Återvinningscentral Oknö 2020/109
§ 55 Motion - Gång- och cykelväg Mönsterås - Oknö 2020/119
§ 56 Medborgarförslag - Vägavspärrningar Oknö 2020/120
§ 57 Valärende
§ 58 Nästa möte
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §46

Kallelse och kungörelse

Beslut 
Kallelse och kungörelse godkänns. 

Sammanfattning  
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 8 juni 2002. Kallelse skickades till 
fullmäktiges ledamöter och ersättare den 8 juni 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §47  dnr 2019/81

Delårsrapport april 2020

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-09 §48 att kommunfullmäktige ska godkänna den upprättade 
delårsrapporten, 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 
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Sammanträdesdatum:
2020-06-15

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. 

Dagens sammanträde 
Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S), Jacqueline Doohan (C) och Håkan Spärlin (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

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 2020-06-09 §48 
KS 2019/81 Delårsrapport april 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §48  dnr 2020/91

Revidering investeringsbudget 2021-2023

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av investeringsbudgeten för år 2021 med flerårsplan för 
2022-2023.  

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

2021 års investeringar uppgår till totalt 86 310 000 kronor. 
2022 års investeringar uppgår till totalt 79 235 000 kronor. 
2023 års investeringar uppgår till totalt 71 385 000 kronor. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-09 §50 att kommunfullmäktige ska godkänna revideringen av 
investeringsbudgetens flerårsplan. 

Dagens sammanträde 
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 2020-06-09 §50 
KS 2020/91 Revidering investeringsbudget
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §49  dnr 2020/84

Budget 2021, Ekonomisk flerårsplan 2022-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar budget 2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023 med oförändrade 
ramar samt ger 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.  

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-09 §49 att kommunfullmäktige ska anta budget 2021 med 
ekonomisk flerårsplan 2022-2023 med oförändrade ramar och ge samtliga nämnder och styrelser i 
uppdrag att ta fram förslag på möjliga besparingar. 

Dagens sammanträde 
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 2020-06-09 §49 
KS 2020/84 Budget 2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023
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Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §50  dnr 2019/81

Borgensåtagande Ålem Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ålem Energi ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 22 miljoner kronor, därpå löpande ränta och 
kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ålem Energi Kraft ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 48 miljoner kronor, därpå löpande ränta och 
kostnader.

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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §51  dnr 2020/98

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Sammanfattning  
Samtliga förbundsmedlemmar i Samordningsförbundet i Kalmar län skall var för sig pröva frågan om 
årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.  

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-06-09 §53 att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.  

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-06-09 §53
KS 2020/98 Brev till medlemmar – Samordningsförbundet i Kalmar län 
KS 2020/98 Årsredovisning 2019 – Samordningsförbundet i Kalmar län 
KS 2020/98 Granskning av årsredovisning 2019 
KS 2020/98 Signerad revisionsberättelse 2019 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §52  dnr 2020/30

Interpellation - Vårdplatser Oskarshamns sjukhus

Beslut 
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) ställer i en interpellation följande 
frågor till kommunalråd Anders Johansson (C): 

Anser du att tillgången av vårdplatser på medicinkliniken är viktiga för kommuninvånarna? 

Har sjukhusledningen kontaktat kommunen innan beslutet fattades? 

Har kommunen agerat med anledning av den långa vårdplatsreduktionen vid medicinkliniken i 
Oskarshamn? Om svaret är nej när kommer kontakter tas? 

Dagens sammanträde 
Kommunalråd Anders Johansson (C) besvarar interpellationen. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/30 Interpellation 
KS 2020/30 Interpellationssvar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §53  dnr 2020/2

Revisionsrapport chefernas förutsättningar Mönsterås kommun

Beslut 
Revisionsrapporten och svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mönsterås kommun har PwC granskat chefernas 
förutsättningar. Rapporten sammanfattas i ett antal rekommendationer:

 När det nya personalpolitiska programmet är fastställt av kommunfullmäktige måste en grundlig 
implementering ske av programmet. 

 I samband med beslutet av om det nya personalpolitiska programmet bör det övervägas 
huruvida det ska skrivas in att ingen chef ska ha mer än 25 medarbetare. 

 I samband med att kommunen genomför medarbetarenkäter bör personalavdelningen och 
förvaltningscheferna säkerställa att resultatet används för att utveckla både verksamheten och 
chefernas ledarskap utifrån det resultat som framkommer. 

 Chefernas roll i samband med de besparingar som kommunen står inför kommer att vara 
viktiga. Det är därför av vikt att det tydligt klaras ut vad cheferna kan förvänta sig av de centrala 
stödfunktionerna, men även vad som förväntas av cheferna.

Yttrande 
Som också noterats ska ett personalpolitiskt program behandlas i kommunstyrelsen den 10 mars och 
antas under våren viket kommer att resultera i bättre rutiner och förutsättningar för kommunens 
chefer. Utöver detta har fokus lagts på de centrala stödfunktionerna för att förvaltningarna ska ha 
liknande förutsättningar. De brister som nämns är kända. Mönsterås kommun ser därför att 
rapporten kan ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §16
KS 2020/2 Missiv
KS 2020/2 Revisionsrapport – Chefernas förutsättningar i Mönsterås kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §54  dnr 2020/109

Medborgarförslag - Återvinningscentral Oknö 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Oknös naturförskola framförs önskemål om en återvinningscentral på 
Oknö. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/109 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §55  dnr 2020/119

Motion - Gång- och cykelväg Mönsterås - Oknö 

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Martin Nilsson (S) och Ulrica Widesdotter (S) föreslås att det byggs en gång- och 
cykelväg som förbinder Mönsterås via Långåsen med Oknö, att delar av befintlig gång- och cykelväg 
till Oknö som ej fått ny beläggning asfalteras om. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/119 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §56  dnr 2020/120

Medborgarförslag - Vägavspärrningar Oknö

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Mårten Edlund föreslås att avspärrning på Stenskärsvägen på Oknö 
permanentas. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/120 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §57  dnr 2018/152

Valärende 

Beslut 
Michael Erenius, Hovgårdsudden 103, 383 91 Mönsterås väljs till nämndeman vid Kalmar Tingsrätt 
för perioden 2020-2023. 

Sammanfattning  
Med anledning av rådande situationen med covid-19 har Kalmar Tingsrätt bett Mönsterås kommun 
genomföra tillval av en nämndeman för perioden 2020-2023. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF §58  

Nästa möte 

Beslut 
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 21 september klockan 18:30.
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