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Plats Distansmöte via Microsoft Teams 

Tid 2021-03-29, Klockan 18:30-21:10

Beslutande
Anders Johansson (C)
Robert Rapakko (S)
Ann Petersson (C)
Leonard Niklasson (SD) 
Renée Solstad (S) 
Roland Åkesson (C)
Lars Johansson (S)
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)
Madeleine Rosenqvist (KD) 
Katarina Johansson (C)
Heléne Carlsson (V) 
Sarah Johansson (C)
Mikael Karlsson (SD) 
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)
Sven-Erik Svensson (SD) 
Reidun Ullström (C)
Martin Samuelsson (S) 
Lars Magnusson (C)
Erik Jonsson (S) 
Anna Isaksson (C)
Roland Pettersson (S) 
Britt-Marie Domeij (M)
Agnetha Landberg (C), 2:e vice ordförande 
Lars Hollner (S), vice ordförande 
Jens Robertsson (C), ordförande
Anders Pettersson (KD), tjänstgörande ersättare 
Göte Hägerström (S), tjänstgörande ersättare 
Torsten Rundberg (S), tjänstgörande ersättare 
Anna Rapakko (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga Närvarande Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef § 24 
Filippa Andersson, WSP § 24
Lina Kumlin, WSP § 24
Sara Johansson, ekonomichef §§ 25-28
Ewa Klase, ordförande lekmannarevisorerna § 25-26
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Agnetha Landberg och Lars Hollner

Justering plats och 
tid 

Digital justering 2021-04-09 

           Underskrifter

Paragrafer 23-37

Sekreterare Frida Welin

Ordförande Jens Robertsson

Justerande Agnetha Landberg                        Lars Hollner
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MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2021-03-29

 

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29
Datum för anslags uppsättande 2021-04-09
Datum för anslags nedtagande 2021-05-01
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MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2021-03-29

 

  Ärenden 
                                        

§ 23 Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
§ 24 Översiktsplan - Mönsterås kommun 2020/114
§ 25 Årsredovisning 2020 2021/58
§ 26 Fråga om ansvarsfrihet
§ 27 Revidering av investeringsbudget 2021 2021/59
§ 28 Utökning av lånevolym 2021/59
§ 29 Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 

platser
2021/66

§ 30 Reglering av tomträttsavgäld 2022 2021/49
§ 31 Reglering av tomträttsavgäld Oknö 2022 2021/49
§ 32 För kännedom: Revisionsrapport - Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt
2020/239

§ 33 Digitala kommuner i Kalmar län 2021/52
§ 34 Rapportering av icke verkställda beslut 2020 2020/103
§ 35 Motion - Hyreslägenheter norra hamnen 2021/75
§ 36 Valärende 2018/158
§ 37 Nästa möte
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §23  

Kallelse och kungörelse

Beslut 
Kallelse och kungörelse godkänns. 

Sammanfattning  
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 22 mars 2021. Kallelsen skickades till 
fullmäktiges ledamöter och ersättare den 22 mars 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §24  dnr 2020/114

Översiktsplan - Mönsterås kommun 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Filippa Andersson och Lina Kumlin från WSP informerar, tillsammans med samhällsbyggnadschef 
Henrik Eriksson, om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mönsterås kommun. Ärendet 
återkommer på fullmäktiges sammanträden under våren 2021 för att ta fram den politiska 
viljeinriktningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §25  dnr 2021/58

Årsredovisning 2020

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020 och lägger nämndernas och bolagens 
redovisningar till handlingarna. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun uppvisar ett resultat för 2020 på 17,1 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 
det budgeterade resultatet på 5,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 11,2 
miljoner kronor. Resultatet för 2019 uppgick till -2,4 miljoner kronor. Årets positiva resultat beror 
främst på de extra generella bidrag som kommunerna har fått under året kopplat till rådande 
pandemi. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-16 § 29 att kommunfullmäktige bör godkänna årsredovisningen 
för år 2020 samt lägga nämndernas och bolagens redovisningar till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S), Håkan Spärlin (C), Jacqueline Doohan (C), Maria 
Robertsson (C), Madeleine Rosenqvist (KD), Renée Solstad (S) och Erik Jonsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna är nöjda med ett positivt resultat för 2020. Vi känner tacksamhet till den 
socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna som sett till att vi fått ekonomiska 
medel att möta pandemin. Det har varit ett extremt år för att genomföra effektiviseringsarbeten och 
utarbeta ekonomiska prognoser. Bara mellan den sista prognosen för 2020 i november/december 
och bokslutet är differensen närmar 40 miljoner kronor.

Under 2021 ser vi fyra viktiga fokusområden för kommunstyrelsen:

- Fortsatt förbättrade uppföljningar och prognoser för året
- fortsatt arbete i förvaltningarna med budgetföljsamhet
- åstadkomma ett trendbrott gällande antalet anställda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

- förbättrade hälsotal för våra medarbetare

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-16 § 29 
KS 2021/58 Årsredovisning 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §26  dnr 2021/58

Fråga om ansvarsfrihet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och nämnderna, den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden och överförmyndaren ansvarsfrihet. 

Revisionsberättelse och granskningsrapport läggs till handlingarna. 

Jäv 
Ledamot som ingår i styrelse/nämnd deltar inte i beslutet avseende den styrelsen/nämnden. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap. 24 § kommunallagen, vid ett sammanträde före utgången av 
juni månad året efter det år som revisionen avser, beslut om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

Dagens sammanträde 
Ewa Klase, ordförande för lekmannarevisorerna redogör för deras revisionsberättelse. Revisorerna 
tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen, nämnderna, den gemensamma 
hjälpmedelsnämnden och överförmyndaren ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/58 Revisionsberättelse
KS 2021/58 Granskningsrapport 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §27  dnr 2021/59

Revidering av investeringsbudget 2021

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av investeringsbudgeten. 

Sammanfattning  
Förslag till reviderad investeringsbudget för år 2021 har upprättats. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-16 § 30 att kommunfullmäktige bör godkänna förslaget till 
reviderad investeringsbudget för år 2021. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-16 § 30
KS 2021/59 Reviderad investeringsbudget 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §28  dnr 2021/59

Utökning av lånevolym 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga 
öka kommunens skulder med totalt 30 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 10 miljoner 
kronor. 

Sammanfattning  
Kommunens investeringar finansieras främst via det utrymme som årets avskrivningar tillsammans 
med årets resultat medger. Om dessa medel understiger genomförda investeringar måste övrig 
finansiering ske genom nyupplåning. Förslaget till utökad investeringsbudget för 2021 innebär ett 
ökat behov av nyupplåning. 

I samband med antagande av utökad budgetrapport 2021, i november 2020, beslutade 
kommunfullmäktige om nyupplåning på maximalt 20 miljoner kronor för år 2021. För att klara 
finansieringen av den justerade investeringsbudgeten för 2021 bedöms nyupplåning på ytterligare 10 
miljoner kronor under innevarande år behövas. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-29 § 38 att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 30 miljoner kronor, vilket innebär en 
ökning med 10 miljoner kronor.

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

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-29 § 38
KS 2021/59 Tjänsteutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §29  dnr 2021/66

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser, enligt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8), till Mönsterås kommuns 
krisledningsnämnd. 

Sammanfattning  
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Förutsättningarna för att utfärda 
en föreskrift med ett sådant förbud är följande: 

 Det finns på platsen en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter 
som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 

 Föreskrifterna innebär inte ett hinder mot att förflytta sig inom riket. 
 Föreskrifterna innebär inte heller i övrigt obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 En plats som omfattas av en föreskrift måste tydligt identifieras. 

Beslutanderätten utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess 
talar för att det finns intresse att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller nämnd. Det finns 
grundlagsskydd för den fria rörligheten. Därför bör man se förbudsföreskrifter inom området som 
frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Beslut i sådana frågor kan 
inte överlåtas till nämnd eller styrelse. Överlåtelse kan dock göras, under förutsättning att det 
förenas med villkor som minskar förbundens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbund 
bara får gälla under korta perioder eller på vissa angivna och begränsade områden. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-29 § 38 att delegera rätten att utfärda föreskrifter med förbud 
mot att vistas på särskilt angivna platser, enligt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8), till Mönsterås 
kommuns krisledningsnämnd.

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-29 § 38
KS 2021/66 Tjänsteutlåtande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §30  dnr 2021/49

Reglering av tomträttsavgäld Oknö 2022

Beslut 
Kommunfullmäktige justerar tomträttsavgälderna för Korpemåla 1:139 samt Stranden 1 i enlighet 
med förslaget.

Sammanfattning  
År 2022-12-31 samt 2023-01-01 är det dags för en höjning av tomträttsavgäld för Korpemåla 1:139 
samt Stranden 1 enligt bifogad sammanställning. Korpemåla 1:139 är upplåten till Pataholms 
segelklubb och Stranden 1 till Marina Karlsson. 

Tomträttsavtalen justeras vid utgången av varje 10-årsperiod. Beräkningen för dessa fastigheter sker 
på följande sätt: uppräkning med KPI – ett årsmedel mellan 2010 och 2020.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-16 § 24 att tomträttsavgälderna för Korpemåla 1:139 samt 
Stranden 1 justeras i enlighet med förslaget.

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

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-16 § 24
KS 2021/49 Justering av tomträttsavgäld 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §31  dnr 2021/49

Reglering av tomträttsavgäld Oknö 2022

Beslut 
Kommunfullmäktige justerar tomträttsavgälderna för 7 fastigheter på Oknö i enlighet med förslaget.

Sammanfattning  
År 2022 är det dags för en höjning av tomträttsavgäld för 7 fastigheter enligt bifogad 
sammanställning. 

Tomträttsavtalen justeras vid utgången av varje 10-årsperiod. Beräkningen sker på följande sätt: 
taxeringsvärdet (år 2021) minus erlagd anläggningsavgift för vatten/avlopp (reducering med erlagd 
avgift uppräknad med KPI) x 1,33 x avgäldsränta.

För uppräkning av avgälden till år 2021, sänktes avgäldsräntan från 3,25% till 3,0 % och vi föreslår att 
detsamma sker även till regleringen år 2022.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-16 § 25 att tomträttsavgälderna för 7 fastigheter på Oknö 
justeras i enlighet med förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-16 § 25
KS 2021/49 Lista för uppräkning tomträtter Oknö 2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §32  dnr 2020/239

För kännedom: Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslut 
Revisionsrapporten och svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsens uppsikt över 
nämndernas verksamhet är ändamålsenlig. Kommunstyrelsens yttrande över rapporten, med 
redogörelse för planerade åtgärder ska vara revisorerna tillhanda senast 31 mars 2021. Nedan 
beskrivs rapporten och åtgärder i korthet. 

PwC rekommenderar i rapporten att kommunstyrelsen ska inrätta ett årshjul som beskriver 
kommunstyrelsens samordning av uppsiktsplikten.  Detta är ett arbete som kommer att göras av 
kommunledningskontoret under 2021. Arbetet är delvis påbörjat under 2020 men har försenats till 
följd av en större uppgradering av ekonomisystemet och kommunens ekonomiska kodplan. 

De riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning som tas fram ska bland annat beskriv kommunens 
styrmodell och som anger principerna för styrning, ledning och uppföljning och illustreras i ett 
årshjul.

Under 2020 har ekonomisystemet uppgraderats och den ekonomiska kodplanen är utbytt för att ge 
en tydligare bild över ekonomin. Ett planerings- och uppföljningssystem ska inrättas från och med 
2021 och att arbete pågår med att ta fram anvisningar för den löpande ekonomiska rapporteringen 
från nämnderna. 

I arbetet ingår också att se över strukturen på de mål och uppdrag som lämnas i budget och andra 
styrande dokument. Syftet är främst att få en tydligare bild över samtliga mål samt att samla dessa i 
ett nytt planerings- och uppföljningssystem för bättre rapportering.

Ett nytt reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Nästa steg i 
arbetet är att beskriva processen i nämndarbetet. 

Rapporten från PwC kommer att vara med som en grund i det fortsatta arbetet med att stärka 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-16 § 33 att ta fram ny riktlinjer och anvisningar för 
ekonomistyrningen i Mönsterås kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-16 § 33
KS 2020/239 Revisionsrapport 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §33  dnr 2021/52

Digitala kommuner i Kalmar län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Mönsterås kommun ska deltaga och samverka i uppdraget ”Digitala 
kommuner i Kalmar län” enligt beslutsunderlaget. 

Sammanfattning  
Kommunförbundet i Kalmar län har fått i uppdrag av förbundets styrelse att samordna och erbjuda 
kommunerna olika insatser avseende digitalisering. Uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” 
påbörjades hösten 2020 med framtagning av vision och förtydligande av riktning för 2021/2022 
genom enkäter och intervjuer med kommunerna i länet. Redovisning av resultat och diskussioner har 
skett löpande hösten 2020 i kommunchefsnätverket, på kommunförbundets styrelsemöten och med 
Region Kalmar län (Regional Digital Agenda). Vid kommunförbundets styrelsemöten den 4 februari 
2021 godkändes att beslutsunderlaget skickas ut till kommunerna för politiskt beslut som en 
avsiktsförklaring och samverkan avseende digitalisering. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-03-16 § 34 att kommunfullmäktige bör besluta att Mönsterås 
kommun ska deltaga och samverka i uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” i enlighet med 
beslutsunderlaget. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-16 § 34
KS 2021/52 Digitala kommuner i Kalmar län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §34  dnr 2020/103

Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 4

Beslut 
Rapporteringen av icke verkställda beslut 2020, kvartal 4 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Totalt finns nio rapporterade beslut. Ett av besluten är avslutat av annan anledning utan att 
verkställas. Därmed finns två beslut som ännu inte är verkställda samt sex beslut med avbrott i 
verkställigheten. 

Beslutsunderlag 
KS 2021-03-16 § 35
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §35  dnr 2021/75

Motion - Hyreslägenheter norra hamnen 

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Robert Rapakko (S), Renée Solstad (S) och Lars Johansson (S) föreslås att 
kommunen i ett tillägg till ägardirektiven till Mönsterås Bostäder AB ger bolaget i uppdrag att 
förvärva mark och bygga hyreslägenheter i norra delen av hamnen. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/75 Motion 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §36  dnr 2018/158

Valärende 

Beslut 
Jan Folkhammar entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Ålem Energi AB och 
styrelsen för Ålem Energi Kraft AB. 

Håkan Strömberg (L), väljs till ersättare i styrelsen för Ålem Energi AB och styrelsen för Ålem Energi 
Kraft AB.

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunfullmäktige

KF §37  

Nästa möte 

Beslut 
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 26 april klockan 18.30 
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