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Plats Distansmöte via Microsoft Teams 

Tid 2020-12-14, Klockan 18:30-20:00

Beslutande
Anders Johansson (C)
Robert Rapakko (S)
Ann Petersson (C)
Leonard Niklasson (SD)
Renée Solstad (S)
Roland Åkesson (C)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Anni Juhl Nielsen (SD)
Lejla Radovic (S)
Jacqueline Doohan (C)
Curt Rune Roos (M)
Jimmy Persson (C)
Anne Blomqvist (S)
Magnus Gustafsson (C)
Martin Nilsson (S) 
Madeleine Rosenqvist (KD) 
Katarina Johansson (C)
Heléne Carlsson (V) 
Sarah Johansson (C)
Mikael Karlsson (SD)
Daniel Williamsson (S)
Maria Robertsson (C)
Håkan Sjöborg (C)
Martina Palmér (S)

Torbjörn Uddén (L) 
Åsa Ottosson (M)
Christer Olsson (SD) 
Håkan Spärlin (C)
Owe Kåreberg (S)
Johanna Landbergh (C)
Ulrica Widesdotter (S) 
Anna-Lena Josefsson (C)
Reidun Ullström (C)
Martin Samuelsson (S) 
Lars Magnusson (C)
Erik Jonsson (S) 
Anna Isaksson (C)
Roland Pettersson (S) 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Britt-Marie Domeij (M) 
Sven-Erik Svensson (SD) 
Agnetha Landberg (C)
Lars Hollner (S) 
Jens Robertsson (C), ordförande 
Torsten Rundberg (S), tjänstgörande ersättare 
Lene Hollner (S), tjänstgörande ersättare 
Mia Luäng (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande Patrik Byström, kultur- och fritidschef § 130 
Christine Dahlgren, miljösamordnare § 131
Lena Simonsson, miljöingenjör §131 
Erik Innerstedt, gatuingenjör § 131 
Joakim Holm, kommunekolog § 131 
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Anders Johansson och Robert Rapakko 

Justering plats och 
tid 

Digital justering 2020-12-21 

           Underskrifter

Paragrafer 129-138

Sekreterare  Frida Welin
           

Ordförande   Jens Robertsson
                       

Justerande   Anders Johansson         Robert Rapakko             
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-12-14
Datum för anslags uppsättande 2020-12-21
Datum för anslags nedtagande 2021-01-12

        

http://www.monsteras.se/
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  Ärenden 
                                        

§ 129 Kallelse och kungörelse 4
§ 130 Kultur- och fritidsplan 2021-2024 5
§ 131 Miljömål för Mönsterås kommun 6
§ 132 Reglemente intern kontroll 7
§ 133 Uppsägning tomträtt Hamnen 1 8
§ 134 Råd oc riktlinjer uteserveringar inom Mönsterås kommun 9
§ 135 Motion - Laddstolpar 10
§ 136 Medborgarförslag - Trappräcke Västgötagatan 11
§ 137 Valärende 12
§ 138 Nästa möte 13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §129  

Kallelse och kungörelse 

Beslut 
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 4 december 2020. Handlingarna 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 4 december 2020. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §130  dnr 2020/141

Remiss - Kultur- och fritidsplan 2021-2024

Beslut 
Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsplan 2021-2024. 

Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på kultur- och fritidsplan för åren 2021-2024. 
Syftet med planen är att formulera en gemensam vilja kring kommunens kultur- och fritidsfrågor, ta 
tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till 
utveckling. Planen ersätter tidigare kulturplan och skolkulturplan och gäller till dess att en ny plan 
fastställs. Åtgärder genomförs huvudsakligen inom kultur- och fritidsnämndens ram. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-01 § 120 att kommunfullmäktige bör anta kultur- och fritidsplan 
2021-2024. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidschef Patrik Byström redogör för ärendet. 

Maria Robertsson (C), Anne Blomqvist (S) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-12-01 § 120
KS 2020/141 Kultur- och fritidsplan 2021-2024



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §131  dnr 2018/98

Miljömål för Mönsterås kommun

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog miljömål för Mönsterås kommun 2020-05-18 § 29. 

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.  

Dagens sammanträde 
Miljösamordnare Christine Dahlgren, gatuingenjör Erik Innerstedt, kommunekolog Joakim Holm och 
miljöingenjör Lena Simonsson redogör för och svarar på frågor kring innehållet i programmet. 

Beslutsunderlag 
KF 2020-05-18 § 29
KS 2018/98 Miljömål för Mönsterås kommun 2020-2025



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §132  dnr 2020/221

Reglemente intern kontroll

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll. 

Sammanfattning  
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som övrig personal 
samverkar. En god intern kontroll ska tillse att: 

 Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat 
innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att 
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål. 

 Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens 
verksamheter vilket innebär att nämnder har tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver 
ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av kommunens prestationer avseende 
kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om kommunens verksamhet och 
resursanvändning. 

 Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, interna regelverk samt 
ingångna avta med olika parter. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-01 § 121 att kommunfullmäktige bör anta reglemente för intern 
kontroll samt riktlinjer för intern kontroll. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-12-01 § 121
KS 2020/221 Reglemente intern kontroll 
KS 2020/221 Riktlinjer för intern kontroll 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §133  dnr 2020/223

Uppsägning tomträtt Hamnen 1

Beslut 
Kommunfullmäktige säger upp tomträtten på Hamnen 1 som innehas av Swedish DLA Agro AB samt 
uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa beslutet. 

Sammanfattning  
Fastigheten kommer enligt en ny detaljplan att användas för bostäder. Tomträttshavaren har att 
lämna fastigheten i avstädat skick och med byggnader och all övrig, sig tillhörande egendom, 
avflyttad. Någon skyldighet för fastighetsägaren att lösa in tomträttshavarens egendom föreligger 
inte. Rätten upphör 2025-09-01. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-01 § 122 att kommunfullmäktige bör säga upp tomträtten på 
Hamnen 1 som innehas av Swedish DLA Agro AB samt uppdra till kommunstyrelsen att verkställa 
beslutet. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020-12-01 § 122
KS 2020/223 Uppsägning tomträtt Hamnen 1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §134  dnr 2020/81

Rår och riktlinjer uteserveringar inom Mönsterås kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun. 

Sammanfattning  
I Mönsterås kommun finns dokumentet Råd och riktlinjer för uteserveringar på gårdsgatan mellan 
Åsevadsgatan och Torggatan samt på Torget i Mönsterås köpings centrum. Dokumentet antogs 2002 
av dåvarande byggnadsnämnden. KSAU gav 2020-04-14 tekniska förvaltningen uppdraget att ta fram 
förslag på nya råd & riktlinjer för uteserveringar på allmän platsmark.

Syftet med de nya råd och riktlinjerna för uteserveringar är att kunna bidra till att skapa en öppen 
och attraktiv gatumiljö, där serveringar samspelar med bebyggelsemiljö på ett harmoniskt, 
inspirerande och tryggt sätt. Det syftar också till att förenkla processen för sökande, och kan bidra till 
en snabbare och enklare ärendehantering.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2020-12-01 § 123 att kommunfullmäktige bör anta Råd och riktlinjer för 
uteserveringar inom Mönsterås kommun. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
KS 2020-12-01 §13
KS 2020/81 Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §135  dnr 2020/236

Motion - Laddstolpar

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsens för beredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att fler laddplatser byggs i Mönsterås kommun för 
att tillmötesgå det behov som uppstår, både för invånare och för kommunen, att stationerna bör 
byggas i anslutning till kommunala publika parkeringsplatser, tjänsteställen och besöksmål som 
exempelvis Långehäll, Pataholm och liknande samt att en plan för utbyggnad fram till 2025 tas fram 
och genomförs. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/236 Motion 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §136  dnr 2020/237

Medborgarförslag - Trappräcke Västgötagatan 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Angelica Nilsson föreslås att det bör sättas upp ett räcke i 
Åsnetrappan på Västgötagatan i Mönsterås. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/237 Medborgarförslag 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §137  dnr 2018/158

Valärende 

Beslut 
Annica Mattila (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Michael Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Inge Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Liselotte Axelsdotter Borg entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Mona Håkansson entledigas från sina uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt 
ersättare i styrelsen för Vattenpalatset i Mönsterås AB. 

Therese Erenius (C) väljs till ersättare i styrelsen för Mönsterås Bostäder AB. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-14

Kommunfullmäktige

KF §138  

Nästa möte

Beslut 
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 1 mars 2021 klockan 18.30. 
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