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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §80  

Kallelse och kungörelse 

Beslut 
Kallelse och kungörelse läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 19 oktober 2020. Kallelsen skickades 
till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 19 oktober 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §81  dnr 2020/177

Delårsrapport 2020-08-31 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna upprättad delårsrapport 

Att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva 
pågående effektiviseringsarbete samt inkomma till kommunstyrelsen med redovisningen av sitt 
arbete för att minimera prognosticerat underskott på kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03. 
Besparingsförslagen ska kompletteras med konsekvensanalys. 

Att samtliga nämnder och förvaltningar arbetar med effektiviseringar och kostnadsbesparande 
åtgärder i syfte att minimera kommunens prognostiserade underskott. 

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 och förvaltningar. 

Sammanfattning  
Delårsbokslutets syfte är belysa den rådande ekonomiska situationen för Mönsterås kommun och 
dess koncernbolag. Rapporten ska ge en indikation på om antagna mål kommer att kunna uppnås 
under året. Avseende det ekonomiska resultatet lämnas ett utfall för årets första åtta månader och 
dels en prognos för helåret. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-13 §68 att kommunfullmäktige bör godkänna upprättad 
delårsrapport, att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt 
fortsätta driva pågående effektiviseringsarbete samt inkomma till kommunstyrelsen med 
redovisningen av sitt arbete för att minimera prognosticerat underskott på kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-11-03. Besparingsförslagen ska kompletteras med konsekvensanalys, att samtliga 
nämnder och förvaltningar arbetar med effektiviseringar och kostnadsbesparande åtgärder i syfte att 
minimera kommunens prognostiserade underskott, 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 omprioriteringar och kostnadsbesparande åtgärder för eventuell 
överföring mellan nämnder och förvaltningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson föredrar ärendet. 

Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S), Håkan Spärlin (C), Renée Solstad (S), Madeleine 
Rosenqvist (KD) och Lejla Radovic (S) 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 stor oro på en fortsatt nedåtgående trend när det gäller flera av 
förvaltningarnas ekonomi. Vår bedömning är att pandemin till viss del finns i siffrorna men att den 
samtidigt motverkas centralt av extra stöd och de ännu oklara med eftersökta medlen. På ett par 
ställen har besparingsåtgärder varit svåra att genomföra under kristid men vi ser också andra 
områden där bristande ansvarstagande kan skönjas. Kommunfullmäktige är informerade men har 
ännu inte haft möjlighet att hantera skarpa åtgärdsförslag från kommunstyrelsen. 

Som vi ser det handlar det om långvariga underskott som fortsätter och vi har svårt att göra 
bedömningen vad som är möjligt att begränsa på kort tid. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §68
KS 2020/177 Delårsrapport 2020-08-31
KS 2020/177 Bilaga. Övergripande uppdrag enligt 2020-års budget
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §82  dnr 2020/177

Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 

Beslut 
Revisionsrapporten och utlåtandet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenlig med de mål fullmäktige har beslutat om. Bedömningen är baserad på en 
översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte detaljer i 
redovisningen. Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed, att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella målen 
avseende kommunens resultatnivå och att investeringar för den skattefinansierade verksamheten 
ska ske utan nyupplåning samt att verksamhetens utfall, utifrån delårsrapporten återrapportering, 
delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2020. 

Revisorerna rekommenderar att kommunens arbete med de övergripande verksamhetsmålen 
utvecklas genom att till målen i större utsträckning koppla mättal/indikatorer. Måluppfyllelsen blir 
därmed i högre grad verifierbar. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2020. 
Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska situationen, särskilt socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens betydande obalans mellan av fullmäktige tilldelade medel och prognostiserat 
ekonomiskt utfall. Hittillsvarande genomförda åtgärder och handlingsplaner bedöms som otillräckliga 
för att nå balans mellan budget och ekonomiskt utfall. Revisorerna genomför, inom ramen för sin 
riskbedömning, fördjupad granskning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktplikt och granskning 
relaterad till ekonomistyrning. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/177 Revisorernas utlåtande
KS 2020/177 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2020

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §83  dnr 2020/167

Kapitalisering av Kommuninvest

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att Mönsterås Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett 
insatsbelopp om totalt 5 222 800 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningen. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de 
kommande fyra åren

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per invånare.

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

att Mönsterås Kommun ska tillse att protokollet från Kommunfullmäktiges möte finns tillgängligt för 
Föreningen vid förfrågan. 

Sammanfattning  
Om Kommuninvest
Mönsterås Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är 
en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. 
Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 
Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”).

Mönsterås Kommun förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-23 till 2 300 000 kronor, jämte 
ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 
punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka 
sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk 
medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya 
nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, 
vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en 
årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) 

(kommun)

Kapitalinsats (kr/invånare)

(region)

2020 900 180

2021 1 000 200

2022 1 100 220

2023 1 200 240

2024 1 300 260

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår 
till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats 
utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för 
kommuner.

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §§68
KS 2020/167 Insatskapital per medlem samt förlagslån
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §84  dnr 2019/98

Anslutning till Sydarkivera

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

Att anta förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 
förbundsmedlemmar och ekonomi. 

Att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2021. 

Att finansiering av Mönsterås kommuns del av Sydarkiveras kostnader för 2021 sker genom att 
360 000 kronor belastar kommunledningskontoret.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen i Mönsterås kommun beslutade 2019-05-07 §69 att ge kommunalråd Anders 
Johansson (C) och kommunchef Fredrik Johansson i uppdrag att underteckna 
anslutningsöverenskommelse och avsiktsförklaring med Sydarkivera. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 1 januari 2015. Sydarkivera är en gemensam 
arkivorganisation som har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer åt 
förbundsmedlemmarna. För en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med 
förbättrade rutiner i den löpande verksamheten en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder 
därför förbundsmedlemmarna utbildning samt råd och stöd. En förutsättning för att ta del av 
förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkivera 
förbundsstyrelse utses till arkivmyndighet. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-13 §73 att kommunfullmäktige bör anta förbundsordning för 
kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 
ekonomi, godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2021 samt att 
finansiering av Mönsterås kommuns del av Sydarkiveras kostnader för 2021 sker genom att 360 000 
kronor belastar kommunledningskontoret.  

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

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §73
KS 2019/98 Förbundsordning följebrev
KS 2019/98 Förbundsordning Sydarkivera 
KS 2019/98 Beslut Sydarkivera förbundsfullmäktige 2019-04-05
KS 2019/98 Reviderad verksamhetsplan 2020 med budget och plan för 2021-2022 Sydarkivera  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §85  dnr 2020/165

Arkivreglemente för Mönsterås kommun

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Arkivreglemente för Mönsterås kommun att gälla från 2021-01-01 tills 
vidare. 

Genom detta reglemente upphävs Arkivreglemente för Mönsterås kommun antaget av 
kommunfullmäktige 1993-03-18 §30. 

Sammanfattning  
Information behövs både idag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då 
behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att 
verksamhetsinformationen bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig 
informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 
1991:446 samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I arkivreglementet finns särskilda 
bestämmelser för Mönsterås kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § 
arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information 
lagras, struktureras och förmedlas. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-13 §74 att kommunfullmäktige bör anta Arkivreglemente för 
Mönsterås kommun att gälla från 2021-01-01 tills vidare samt upphäva Arkivreglemente för 
Mönsterås kommun antaget av kommunfullmäktige 1993-03-18 §30.

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §74
KS 2020/165 Arkivreglemente för Mönsterås kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §86  dnr 2020/103

Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 1 och 2

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger rapporten av icke verkställda beslut 2020, kvartal 1 och 2 till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Ett av de rapporterade besluten kvartal 1 är verkställda, men efter tre månader från beslutsdatum. 
Två beslut är avslutade av annan anledning, utan att verkställas. Därmed finns 5 beslut som ännu inte 
är verkställda kvartal 1. 

Rapporten för kvartal 2 innehåller nio beslut. Fyra beslut är avslutade av annan anledning utan att 
verkställas. Därmed finns fyra beslut som ännu inte är verkställda, samt ett beslut med avbrott i 
verkställighet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §78
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 2

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §87  dnr 2020/184

Interpellation - Skicka SMS när vattnet inte går att dricka

Beslut 
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
I interpellation till kommunalråd Anders Johansson ställer Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine 
Pålsson Ahlgren (KD) frågor gällande smsfunktion för att nå kommunens invånare när vattnet inte går 
att dricka eller vid andra akuta situationer. 

Anders Johansson (C) besvarar interpellationen med att en sådan funktion kommer att upphandlas. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/184 Interpellation 
KS 2020/184 Interpellationssvar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §88  dnr 2020/150

Motion - Handsprit i kommunens lokaler

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med följande yttrande. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Anni Juhl Nielsen (SD) föreslås att kommunen ska tillhandahålla handsprit i alla 
lokaler där kommunen har verksamhet. 

Yttrande 
Mönsterås kommun tillhandahåller handsprit i de lokaler där personal och besökare befinner sig. 
Handspriten placeras på ett sådant sätt att det är enkelt att hitta och lätt att använda. I vissa lokaler 
är handspriten placerad på ett sådant sätt att det finns uppsikt över användningsstället. På dessa 
ställen finns det tvål och vatten på toaletterna med handspriten finns utanför vid en reception eller 
liknande. 

Antalet sällen med handsprit har ökat till följd av smittorisken med Covid-19. I dagsläget finns ingen 
plan för hur lättillgänglig handspriten kommer att vara när pandemin är slut.  

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-13 §79 att kommunfullmäktige bör anse motionen besvarad.  

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §79
KS 2020/150 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-26

Kommunfullmäktige

KF §89  dnr 2019/99

Motion - Öppet vatten längs Sjögatan 2019

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Lars Magnusson (C) och Sarah Johansson (C) föreslås att Mönsterås kommun 
utreder möjligheterna att hålla en del av vattnet längs Sjögatan isfritt hela året till förmån för 
fågellivet och stadsbilden samt att om utredningen visar att detta är lämpligt och kostnaden är 
begränsad hålls ett vattenområde längs Sjögatan isfritt under hela året. 

Yttrande 
Lillån och dess mynning är ett naturligt och trevligt inslag i Mönsterås hamnområde och hålls redan 
idag naturligt isfritt under större delen av året. 

Att på konstgjord väg hålla områden eller större sträckor isfritt hela tiden är inte att rekommendera 
och kan medföra problem. Det finns en risk att fåglar lockas att övervintra fast de egentligen inte 
klarar av det och stora ansamlingar av fåglar vid små vakar innebär också en risk för spridning av 
diverse sjukdomar mellan individer. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-10-13 §80 att kommunfullmäktige bör avslå motionen. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §80 
KS 2019/99 Motion 
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Kommunfullmäktige

KF §90  dnr 2019/170

Medborgarförslag för kännedom - Hastighetsdämpning Mönsterås 
kommun

Beslut 
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
I ett medborgarförslag lämnat av Leif Grandell föreslås att Mönsterås kommun genomgående sätter 
40 km/h i centrala Mönsterås på grund av att vissa fordon håller väldigt höga farter.

Yttrande
Idag är bashastigheten för svenska tätorter 50 km/h. Regeringen gav myndigheten Trafikanalys i 
uppdrag 2017 att utreda ny bashastighet för Sverige. Trafikanalys har efter utredning förordnat att 
det från nationellt håll beslutas om sänkt bashastighet från 50 km/h till 40 km/h. Något sådant beslut 
har dock ännu ej tagits. 

Kommuner har trots att ett sådant beslut saknas möjlighet att genom Trafikförordningen (1998:1276) 
besluta om lokala trafikföreskrifter(LTF:er) om högsta tillåtna hastighet, såsom avsteg från den 
generella hastigheten. Där framgår att begränsningar av hastigheten får meddelas om det är 
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Enligt trafikförordningen 
gäller högsta tillåtna hastighet 50 km/tim, bashastighet, inom område som beslutats vara tättbebyggt 
område. Lokala trafikföreskrifter om annan hastighetsbegränsning kan beslutas där förhållandena 
avviker från det normalt rådande inom tättbebyggt område. Innan kommunen beslutar om avsteg 
från bashastigheten ska det tydligt framgå och motiveras vad som är skälen för att just den sträckan 
inte kan ha bashastighet. I remissunderlaget ska kommunen beskriva utifrån Trafikförordningen kap 
10 §1 hur trafikregeln är motiverad av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

Även om en del kommuner har gått före ett nationellt beslut och tagit beslut om sänkt bashastighet 
till 40 km/h, är det fortfarande väldigt många kommuner som valt att invänta ett nationellt beslut. 
Flera av kommunerna som gått före ett nationellt bslut har också stött på en hel del problem i 
genomförandet. 

Väljer Mönsterås kommun att införa 40 km/h som bashastighet innan ett nationellt beslut måste ett 
sådant beslut motiveras enligt stycket ovanför. Förslagsvis genom en större extern utredning i form 
av hastighetsplan. Även om en hastighetsplan tas fram av extern trafikkonsult kräver en förändrad 
bashastighet stora resurser i form av nedlagda timmar samt stora ekonomiska resurser för 
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Mönsterås kommun i form av omskyltning, ombyggnader i den fysiska miljön för att nå efterlevnad 
av sänkt hastighet, informationskampanjer samt utvärdering och uppföljning.

Tekniska förvaltningen föreslår att Mönsterås kommun inväntar ett nationellt beslut om sänkt 
bashastighet, och i väntan på det behåller nuvarande bashastighet om 50 km/h i tätorter.

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §82
KS 2019/170 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige

KF §91  dnr 2018/144

Medborgarförslag: Skyltning av promenadväg i Blomstermåla

Beslut 
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Folke BL Johansson föreslås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att låta vår lokala och erkänt duktiga konstnär Bengt Johansson i Nyebo 
föreslå och utforma en skyltning från riksväg 34 och via ridhuset efter Alsterån och tillbaka till 
parkeringsplatsen vid ridhuset. 

Yttrande
I arbetet med Blomstermålalyftet kom förslag fram om skyltning till olika målpunkter i Blomstermåla 
tätort. Med anledning av detta har det tagits fram en hänvisningsskylt som kommer sättas upp på 
utvalda platser i Blomstermåla. Under 2020 kommer arbetet med Blomstermålas nya torg att 
påbörjas och skyltningen från torg- och stationsområde löses i och med detta. 

Gällande informationsskyltar längs själva promenadstigen ställer sig tekniska kontoret positivt. 
Kommunen har idag en typ at skylt som används för dessa ändamål. Det som behövs är 
informationen som ska stå på. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-13 §83
KS 2018/144 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige

KF §92  dnr 2020/185

Motion - Övergångsställen vid förskolor, skolor och fritidshem mm 

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att Mönsterås aktivt agerar och föreslår 
Trafikverket att göra en översyn av övergångsställen och där behov föreligger förbättrar 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter vid kommunens förskolor, skolor och fritidshem där 
Trafikverket ansvarar för vägnätet samt att kommunen gör en översyn av övergångsställen och där 
behov föreligger förbättrar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter vid kommunens förskolor, 
skolor, fritidshem där kommunen ansvarar för vägnätet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/185 Motion
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Kommunfullmäktige

KF §93  dnr 2020/178

Medborgarförslag - Kommunal skogsträdgård

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Lars Engström med flera föreslås att Mönsterås kommun anlägger en 
skogsträdgård på minst 500 m2. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/178 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige

KF §94  dnr 2018/158

Valärende 

Beslut 
Renée Solstad (S) väljs till ersättare i styrelsen för Mönsterås Utvecklings AB. 

Torbjörn Uddén (L) entledigas som observatör vid bolagsstämmor för Ålem Energi AB och Ålem 
Energi kraft AB. 

Torbjörn Uddén (L) väljs till ledamot i styrelsen för Ålem Energi AB och Ålem Energi kraft AB. 

Håkan Strömberg (L) väljs till observatör vid bolagsstämmor för Ålem Energi AB och Ålem Energi kraft 
AB. 
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Kommunfullmäktige

KF §95  

Nästa möte 

Beslut 
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum 23 november 2020 klockan 18.30. 
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