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Beslutande
Anders Johansson (C)
Robert Rapakko (S)
Ann Petersson (C)
Leonard Niklasson (SD)
Renée Solstad (S)
Lars Johansson (S)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Anni Juhl Nielsen (SD)
Lejla Radovic (S)
Jimmy Persson (C)
Magnus Gustafsson (C)
Martin Nilsson (S)
Madeleine Rosenqvist (KD) 
Katarina Johansson (C)

Heléne Carlsson (V) 
Sara Johansson (C)
Daniel Williamsson (S) 
Maria Robertsson (C)
Torbjörn Uddén (L) 
Åsa Ottosson (M)
Håkan Spärlin (C)
Ulrica Widesdotter (S)
Sören Boman (SD) 
Britt-Marie Domeij (M) 
Sven-Erik Svensson (SD) 
Jens Robertsson (C), ordförande 
Michael Pettersson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande Linnea Hallenberg, personalchef §60
Monica Kling, personalutvecklare §60
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Anders Johansson och Robert Rapakko 

Justering plats och 
tid 

Kommunhuset 2020-09-29 

           Underskrifter

Paragrafer 59-79

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 2020-09-21
Datum för anslags uppsättande 2020-09-29
Datum för anslags nedtagande 2020-10-21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §59  

Kallelse och kungörelse

Beslut 
Kallelse och kungörelse godkänns. 

Sammanfattning  
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 14 september 2020. Kallelsen 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 14 september 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §60  dnr 2019/70

Personalpolitiskt program  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
2020-03-30 §19 antog kommunfullmäktige Personalpolitiskt program för Mönsterås kommun. 

Det personalpolitiska programmet är ett övergripande dokument som samla kommunens alla 
policydokument till ett dokument och som ger uttryck för kommunens personalpolitiska 
grundvärderingar inom ramen för personal- och arbetsmiljöfrågor. Programmet är även ett 
strategiskt styrdokument som beskriver vilka mål kommunen särskilt ska prioritera och verka för att 
uppnå. 

Programmet ska fungera som en vägledning och ett stöd för politiker, medarbetare och chefer i det 
vardagliga arbetet. I programmet beskrivs vilka förväntningar som finns på medarbetare och chefer. 
Programmet ska också användas vid introduktion av nya medarbetare och chefer. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Linnea Hallenberg och personalutvecklare Monica Kling redogör för och svarar på frågor 
gällande programmets innehåll.

Beslutsunderlag 
KS 2019/70 Personalpolitiskt program
KF 2020-03-30 §19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §61  dnr 2019/81

Åtgärder med anledning av delårsbokslut 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens redovisning av sitt arbete för att uppnå ett 
resultat i balans med budget. Kommunstyrelsen uppmanas fortsätta med sitt arbete samt skyndsamt 
ta fram fler effektiviseringsåtgärder som ska värderas tillsammans med den övergripande finansiella 
situationen som idag innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer. 

Sammanfattning  
Med anledning av det underskott som prognostiserades för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden i delårsbokslutet per 30 april har kommunstyrelsen begärt in åtgärdsplaner med 
konsekvensanalyser. I åtgärdsplanerna har nämnderna fokuserat på att utreda kostnader för icke 
lagstadgade verksamheter samt vad konsekvenserna skulle bli vid ett eventuellt nedläggande. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C) informerar om orsaker till det prognostiserade 
underskottet, pågående och planerade åtgärder för att eliminera underskottet. Han informerar även 
om att kommunen befaras gå med underskott även år 2020 och att ett negativt balanskrav därmed 
kan behöva hanteras. 

Socialnämndens ordförande Håkan Spärlin (C) informerar om  det pågående arbetet i socialnämnden 
för att minska nämndens underskott. 

Sarah Johansson (C) informerar om barn- och utbildningsnämndens pågående arbete för att minska 
nämndens underskott. 

Robert Rapakko (S) efterfrågar en plan för fortsatt hantering av det ekonomiska läget i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/81 Handlingsplan socialnämnden
KS 2019/81 Handlingsplan barn- och utbildningsnämnden 
KS 2019/81 Konsekvensanalys barn- och utbildningsnämnden
KS 2020-09-01 §58
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §62  dnr 2020/49

Bekräftelse av borgensförbindelse och avtal - Kommuninvest

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

 Att Mönsterås kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 november 
1996 (”Borgensförbindelsen”), vari Mönsterås kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Mönsterås kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

 Att Mönsterås kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kommuninvest den 
15 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 Att Mönsterås kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kommuninvest den 
15 december 2011, vari Mönsterås kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

 Att utse kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson och kommunchef Fredrik 
Johansson att för Mönsterås kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt 
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgens-förbindelse. 
Mönsterås kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 25 november 1996 och har bekräftat 
densamma genom beslut av fullmäktige den 27 april 2015. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommun-invests 
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den 
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är 
av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Kommuninvest undertecknade Regressavtalet den 15 december 2011 och 
Garantiavtalet den 15 december 2011. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även 
Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli 
ogiltiga efter tio år. 

Giltighetstiden för Mönsterås kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort 
att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den 
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Mönsterås 
kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att 
avtalen alltjämt är gällande. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-09-01 §60
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §63  dnr 2020/118

Redovisning av lokalt partistöd 2019 

Beslut 
Redovisningarna av lokalt partistöd 2019 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Partistödet i Mönsterås kommun består av ett grundstöd samt ett mandatbidrag per mandat och år. 
Kommunfullmäktige har beslutat att mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig årlig redovisning 
som visar hur partistödet har använts. En av partiet utsedd särskild granskare (till exempel revisorn) 
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Redovisningen ska lämnas till kommunkansliet senast den 30 juni efterföljande år och redovisningen 
lämnas som information vid fullmäktiges sammanträde i september. Fullmäktige har beslutat att 
partistöd för nästkommande år inte betalas ut till parti som inte lämnar redovisningen inom 
föreskriven tid. 

Redovisning har inkommit från sex av de sju partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/118 Redovisning av partistöd 2019 – Centerpartiet
KS 2020/118 Redovisning av partistöd 2019 –Kristdemokraterna
KS 2020/118 Redovisning av partistöd 2019 – Moderaterna 
KS 2020/118 Redovisning av partistöd 2019 – Liberalerna
KS 2020/118 Redovisning av partistöd 2019 – Socialdemokraterna 
KS 2020/118 Redovisning av partistöd 2019 – Sverigedemokraterna 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §64  dnr 2019/36

Motion - Införandet av återbruk

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning  
I motion inlämnad av Urban Lindgren (SD) föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att utreda 
möjligheterna att inför återbruk vid köp av sällanköpsvaror för kommunen. 

Yttrande
Kommunen använder sig idag av återbruk när det gäller tex skrivbord, stolar mm. I förslaget till nya 
miljömål föreslås att ett digitalt register ska föras över de material som kan vara lämpliga för 
återbruk vilket är i samma inriktning som motionärens förslag.

Motionären använder datorer som lämpliga för återbruk vilket är mer problematiskt.
Det är viktigt att alla elever i en årskurs får en likvärdig dator, vid köp av återbruksdatorer är det svårt 
att hitta tillräckligt antal av samma modell. Kommunen skulle tvingas att köpa många olika modeller 
vilket leder till ökad installation och supportarbete vilket är ekonomisk ofördelaktigt.

Nya datorer kommer att levereras färdiginstallerade med kommunens operativsystem och mjukvara 
direkt till kund vilket sparar väldigt mycket tid för IT-avdelningen. Dessa tjänster finns inte hos de 
leverantörer som säljer återbruksdatorer.

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-10 §18 att kommunfullmäktige bör anse motionen besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §18
KS 2019/36 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §65  dnr 2018/123

Motion - Skapa ett Naturum vid Alsterån

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  
Britt-Marie Domeij (M) och Curt-Rune Roos (M) föreslår att Mönsterås kommun utreder 
möjligheterna till att skapa ett naturrum vid Alsterån. 

Yttrande
En motion avseende naturrum på Jungerholmarna besvarades år 2015. Då var 
Naturvårdsverket inte intresserade av att inrätta ett naturrum i Emåns dalgång.

De två stora åarna i Mönsterås är Alsterån och Emån, vilka båda har såväl regional som 
nationell betydelse och det saknas naturrum i båda å-systemen. Tekniska kontoret kan 
ta kontakt med Naturvårdsverket för att utreda förutsättningarna för att inrätta 
naturrum och om det finns möjligheter att gå vidare med ett sådant ärende. Om dessa 
möjligheter finns anser Tekniska kontoret att Emån bör prioriteras före Alsterån.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslås 2020-03-10 §21 att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. 

Dagens sammanträde 
Britt-Marie Domeij (M) tackar för svaret och påpekar att det är motionens intention att naturrummet 
bör byggas vid Alsterån. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §21
KS 2018/123 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §66  dnr 2019/228

Motion - Gång- och cykelfält längs Ekåsavägen

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Agnetha Landberg (C) föreslås att det anläggs gång- och cykelfält längs 
Ekåsavgen så att barn och äldre kan röra sig säkert längs vägen samt att 
parkeringsmöjligheterna förbättras i anslutning till Ekåsavägen, särskilt med tanke på den 
parkeringssituationen som uppstår vid evenemang i sporthallen. 

Yttrande 
För Ekåsavägen finns handlingar framtagna som redovisar en separat gång- och cykelväg på den 
norra sidan av Ekåsavägen.  Nya parkeringar kommer att anordnas norr om sporthallen och på 
vändplanen öster om matsalsbyggnaden. Trafikverket kommer också att bygga ett ”timglas”, 
som också blir busshållplats, på Kyrkvägen. Detta innebär att skolbussarna ej kommer att köra in 
på Ekåsavägen.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-10 §20 att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §20 
KS 2019/228 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §67  dnr 2019/37

Motion - Kallelser till nämnder och utskott 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning  
I motion inlämnad Urban Lindgren (SD) föreslås att reglementen för styrelser och nämnder ändras så 
att kallelser skall tillsändas ledamöterna senast 7 dagar innan mötets genomförande. 

Yttrande 
I kommunallagen finns inga regler om när ledamöter och ersättare i nämnd ska kunna ta del av 
kallelse till nämndssammanträden. Kommunfullmäktige har i reglementen beslutat om att 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem (5) dagar 
före sammanträdesdagen.

Revidering av reglementen görs vanligtvis i samband med val. De nuvarande reglementena antogs 
2019 och är således nyligen beslutade. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-10 §19 att kommunfullmäktige bör avslå motionen. 

Dagens sammanträde 
Anni Juhl Nielsen (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Anni Juhl Nielsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-02-11 §40 
KS 2019/37 Motion  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §68  dnr 2019/43

Motion - Parkeringssituationen i kommunen

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning  
Chatrine Pålsson Ahlgren och Madeleine Rosenqvist (KD) föreslår att en översyn av 
parkeringssituationen görs i kommunen samt att vid behov lägga fram förslag till förbättringar i 
enlighet med motionens intentioner.

Yttrande 
Parkeringsskiva med två-timmarsparkering har införts i centrala delar av Mönsterås tätort på 
begäran från Mönsterås Handel. Mönsterås Handel anser att det fungerar bra. I anslutning till 
torget är det flera fastigheter med bostadslägenheter som saknar eller har brist på 
parkeringsplatser till sina hyresgäster. Dessa drabbas när det finns en tidsbegränsning för 
parkeringarna på torget och utmed Storgatan. Det är  fastighetsägarens  ansvar att ordna 
parkeringsplatser till sina hyresgäster. Finns inte utrymme på fastighetsmark så kan 
fastighetsägaren hyra eller köpa parkeringsplatser på annat område. På torget finns 67 
parkeringsplatser och på Polisgränd 6 platser. På dessa platser gäller också två-timmars 
parkering med p-skiva vardagar mellan klockan 10-17 och dag före söndag och helgdag klockan 
10-13.

De centrala delarna av Mönsterås tätort har gott om parkeringsplatser. Just nu pågår ett 
gymnasiearbete som bekräftar detta. Nära torget, mellan Sjötorgsvägen och Sjögatan, finns en 
parkering med 34 platser. Här är det tillåtet att parkera 24 timmar måndag-fredag. Lördag-
söndag och helgdagar är det obegränsad tid. I de centrala delarna finns dock ingen 
”långtidsparkering”. I motionen framgår också att två timmars parkering är för kort tid för 
parkeringsplatser för rörelsehindrade. För dessa platser gäller dock parkeringstiden tre timmar 
och det är dessutom tillåtet att stå på alla parkeringsplatser.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §41 att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. 

Dagens sammanträde 
Madeleine Rosenqvist (KD) tackar för svaret och påpekar kommunen bör förtydliga vilka regler som 
gäller för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-05-05 §41
KS 2019/43 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Kommunfullmäktige

KF §69  dnr 2019/92

Motion - Ödehus projekt 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning  
I motion inlämnad av Helena Rosenberg (C) föreslås att Mönsterås kommun utreder om ett projekt 
med inventering av ödehus skulle passa kommunen och om det i så fall kan vara en del av 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Om utredningen finner att det skulle kunna vara så och att 
det vore ett bra tillvägagångssätt att arbeta för ett hållbart samhälle och en levande landsbygd, 
genomföra ett ödehusprojekt i Mönsterås kommun.

Yttrande 

Tekniska förvaltningen ser positivt på att utföra en översiktlig kartläggning av så kallade ödehus i 
Mönsterås kommun. Region Kalmar har redan påbörjat ett liknande projekt, fast för hela Kalmar län. 
Vi föreslår att Mönsterås kommun inväntar deras resultat. Behöver deras inventering/kartläggning 
kompletteras finns möjlighet för kommunens GIS-enhet att göra detta.

Endast en inventering räcker dock inte för att uppnå motionens syfte. När väl en kartläggning är gjord 
behöver ägarna till dessa sk ödehus kontaktas med information om hur de kan sälja, hyra ut eller 
hitta alternativa användningsområden. Förvaltningens bedömning är att ett sådant projekt kommer 
behöva särskilda projektmedel då erfarenheter från andra kommuner visar att detta moment har 
varit resurskrävande. Det behöver också klargöras om det ska vara kommunledningsförvaltningen 
eller tekniska förvaltningen som ska ta på sig rollen att kontakta fastighetsägarna. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-05 §42 att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-04-28 §138
KS 2020/92 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige

KF §70  dnr 2019/19

Motion - Höjning av kommunalt partistöd

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen men beslutar att utreda partistödets storlek och fördelning 
inför nästa mandatperiod. 

Sammanfattning  
Torbjörn Uddén (L) föreslår i motion att det lägsta årliga kommunala mandatstödet utgår från 
minimum 4 mandat samt att det fast partistödet på 10 000 kronor kvarstår. 

Yttrande
Liberalerna hänvisar till det protokoll 2016-05-10 där KS behandlad frågan om kommunalt partistöd. I 
protokollet kan man läsa att 
”Det kommunala partistödet är en viktig del av den kommunala demokratin” och vidare, 
”kommunallagen reglerar inte formerna men stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar 
eller missgynnar ett parti”

Vid en undersökning hur några av länets kommuner lagt upp partistödet kan konstateras att det är 
en stor spännvidd i både grundstöd och mandatstöd. Västervik och Kalmar kan delvis förklaras 
genom att dessa kommuner har politiska sekreterare.

Kommun Grundstöd Mandatstöd
Torsås 6 000 3 000
Vimmerby 5 451 8 010
Högsby 7 726 3 090
Mönsterås 10 000 6 685
Nybro 25 000 10 183
Västervik 66 900 20 070
Kalmar 69 388 36 400

Det kommunala partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det kommunala partistödet 
utbetalas till politiska partier som fått mandat och tagit plats, d.v.s. utövar en aktiv roll i 
kommunfullmäktige i Mönsterås. Partistödet ska förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv 
medverkan bland kommuninnevånarna och därigenom stärka den kommunala demokratin
Det är dock frivilligt att ha kommunalt partistöd, men alla kommuner i Sverige har kommunalt 
partistöd. Syftet med stödet är inte att helt avlasta partierna deras eget ansvar för finansiering av 
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verksamheten och begreppet stöd markerar just det. Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Enligt jämförelsen med andra kommuner ovan och de regler som gäller för kommunalt partistöd 
stöder att Mönsterås kommuns regler inte missgynnar något parti. Det kan dock vara lämpligt att ta 
ett beslut kring partistödets storlek och fördelning innan nästa mandatperiod. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-04-07 §31 att kommunfullmäktige bör avslå motionen men utreda 
partistödets storlek och fördelning inför nästa mandatperiod. 

Dagens sammanträde 
Torbjörn Uddén (L) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Torbjörn Uddéns förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-04-07 §31
KS 2019/19 Motion 
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Kommunfullmäktige

KF §71  dnr 2019/115

Motion - Färdigställande av Storgatan

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att upprustningen av Storgatan slutförs, det vill 
säga att den tillfälliga asfalten rivs upp och att den gamla stenläggningen läggs om från Vävstugan 
fram till rondellen.

Yttrande 
Centrumprojektet, som startade med ombyggnad av torget och Storgatan, mellan Modéerska 
huset och polisstationen omfattade också den efterfrågade delen av Storgatan samt 
Åsevadsgatan, Repslagargatan, Häradshövdingegatan och en ny gata mellan församlingshemmet 
och kyrkan. Den del som delvis har byggts om, efter starten, är Åsevadsgatan. Många 
skolprojekt, infrastrukturprojekt, va-projekt med mera har prioriterats högre än Storgatans 
norra del. För aktuell gata finns upprättade handlingar, som kan ligga till grund för en 
aktualisering och kostnadsbedömning.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-03-10 §22 att kommunfullmäktige bör anse motionen besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §22 
KS 2019/115 Motion
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Kommunfullmäktige

KF §72  dnr 2018/208

För kännedom: Medborgarförslag - Agera för att utesluta palmolja

Beslut 
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Dag Hansson föreslås att Mönsterås kommun samt bolag ska 
vara fritt från ocertifierad palmolja. Att Mönsterås kommun samt bolag ska sträva efter att vara 
fritt från palmolja, samt att en handlingsplan ska upprättas för att i första hand ersätta palmolja 
med andra alternativ och i andra hand gå över till certifierad palmolja där den inte kan 
uteslutas. 

Yttrande 
Kost & Städtjänst strävan är redan idag att använda produkter som innehåller certifierad 
palmolja. Därför är Kosttjänst helt överens med förslaget som förslagsställaren vill ha ett beslut 
på; att kommunen ska se över och ställa krav på alternativ för palmoljan i kommunens 
upphandlade livsmedel.

Kosttjänst ska under 2019 börja arbeta med en ny livsmedelsupphandling tillsammans med Västervik, 
Oskarshamn, Högsby, Vimmerby, Hultsfred. Start för ny avtalsperiod är 1 december 2020.
I kommunernas krav inför kommande upphandling kommer kommunen använda sig av 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för vegetabiliska fetter. Det gäller för de produkter 
där inte alternativet finns att helt utesluta palmolja. Se nedan.

Margarin och oljor
Certifierad palmolja (KravID: 10886)

Teknisk specifikation
Fetter från palmolja som används i produkter ska vara producerad på ett sätt som uppfyller följande:

*  Rättvisa arbetsvillkor
*  Skydd för lokalbefolkningens land, rättigheter och inflytande
*  Bevarande av primärskog och naturvärden (High Conservation Values - HVC)
*  Skydd för djurlivet på plantagerna.

sker genom en särhållen leverantörskedja (principen Segregated eller Identity preserved).
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Förslag till verifikat

*  Certifieringssystem som uppfyller kravet t.ex. Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) Segregated, 
Indentity Preserved, KRAV - ekologiskt  eller likvärdigt.

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §72 
KS 2018/208 Motion 
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Kommunfullmäktige

KF §73  dnr 2018/52

För kännedom: Medborgarförslag: Smör i kommunens skolor och 
förskolor

Beslut 
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Anders Dahlström föreslås att elever i kommunens förskolor och 
skolor ska få smör istället för margarin. 

Yttrande 
Kosttjänst lutar sig alltid mot Livsmedelverkets rekommendationer och där är rekommendationen att 
använda mer vegetabiliskt fett istället för animaliskt då det är ett nyttigare alternativ. Animaliskt fett 
innehåller mättat fett vilket inte är bra för hälsan. I allmänhet kan man säga att ju hårdare ett matfett 
är i kylen desto mer mättat fett innehåller det. 

Kommunens skolor och förskolor är en offentlig verksamhet som serverar över 3000 lunchportioner 
per dag. Det krävs att kostverksamheten är insatt i olika dieter och trender. Det är dock inget 
kosttjänst kan basera sin verksamhet och sina måltider på. Istället är det Nordiska 
näringsrekommendationer som kosttjänst utgår ifrån i sin verksamhet. I förslaget framförs att Kalmar 
kommun har infört smör i sina skolor. År 2016 införde smör och Bergott i Kalmar kommun. Ökad 
kostnad för detta blev 494 000 kronor år 2016. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §24 
KS 2018/52 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige

KF §74  dnr 2018/229

För kännedom: Medborgarförslag - Kemikaliefri städning

Beslut 
Medborgarförslag och yttrande läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Dag Hansson föreslås att kemikaliefri städning ska testas vid utvald 
förskola i kommunen och att efter testperioden ska det genomföras en utvärdering som ligger till 
grund för ett eventuellt införande av kemikaliefri städning med ultrarent vatten i samtliga 
kommunala skolor och förskolor. Det föreslås även att sköljmedel inte ska användas vid tvätt utan 
ersättas av ättika vid behov. 

Yttrande 
Städtjänsten har sedan november 2019 städat kemikaliefritt. Förskolan Skutan i Timmernabben 
användes som ett pilotprojekt för städning av ultrarent vatten. Projektet gav ett bra resultat och nu 
städas samtliga lokaler i kommunen med ultrarent vatten. Även kommunens tvättstuga tvättar 
moppar och trasor på detta sätt. Sköljmedel har städtjänst aldrig använt i sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-10 §25
KS 2018/229 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige

KF §75  dnr 2020/131

Medborgarförslag - Busshållplatser E22 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Leif Rydström föreslås att det anläggs busshållplatser längs E22 vid 
reklamskylten strax söder om Högemålavägen. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/131 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige

KF §76  dnr 2020/150

Motion - Handsprit i kommunens lokaler

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Anni Juhl Nielsen (SD) föreslås att kommunen ser till att det i alla lokaler, där 
kommunen har verksamhet, finns tillgång till handsprit samt att handsprit placeras på ett sådant sätt 
att det blir enkelt och självklart för alla som besöker kommunens lokaler att använda 
handdesinfektion när man går in i lokalen. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/150 Motion 
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Kommunfullmäktige

KF §77  dnr 2020/159

Motion - Äldreomsorgslyftet

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Renée Solstad (S) och Erik Jonsson (S) föreslås bland annat att 
kommunfullmäktige ges information Mönsterås kommun har arbetet med äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/159 Motion 
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Kommunfullmäktige

KF §78  dnr 2018/158

Val

Beslut 
Madelene Amberman (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ersättare i styrelsen för Mönsterås Holding AB, ersättare i styrelsen för Mönsterås 
Utvecklings AB. Kommunfullmäktige beslutar att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 

Lene Hollner  (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Mönsterås Holding AB. 

Iréne Holm (S) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Mikael Amberman (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

Michael Pettersson (S) väljs till ersättare i socialnämnden. 

Agnetha Landberg (C) entledigas från sina uppdrag som ledamot i socialnämnden, ledamot i 
pensionärsrådet samt ledamot i hjälpmedelsnämnden.  

Emma Sahlén (C) väljs till ordinarie ledamot i socialnämnden. 

Thomas Halkjaer (C) väljs till ersättare i socialnämnden. 

Lina Löfström (L) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Anni Juhl Nielsen (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Mönsterås Holding AB. 

Mikael Karlsson (SD) väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämndens  och ersättare i Vattenpalatset 
AB. 
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Kommunfullmäktige

KF §79  

Nästa möte

Beslut 
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 26 oktober klockan 18:30. 
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