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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §264  dnr KSal 2020/27

Stadigvarande serveringstillstånd för Timmernabbens båtsällskap

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) beviljas 
Timmernabbens båtsällskap, Varvsvägen 9, 384 72 Timmernabben, med organisationsnummer 
802428-4815 stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap med servering av alkoholhaltiga 
drycker med starköl, vi, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på medlemspuben i 
Korsvirkeshuset på Varvsvägen 9 i Timmernabben med följande villkor. 

- Föreningens styrelse ska under 2020 göra kunskapsprov därefter ska varje nyvald 
styrelsemedlem gör kunskapsprovet under sitt första år som ledamot i styrelsen för 
Timmernabbens Båtsällskap. 

- Anmäla varje serveringstillfälle senast två veckor innan till tillsynsmyndigheten. 

Sammanfattning  
Timmernabbens Båtsällskap, Varvsvägen 9, 384 72 Timmernabben, med organisationsnummer 
802428-4815 har hos kommunstyrelsen i Mönsterås kommun 2020-04-07 ansökt om 
serveringstillstånd servering av alkoholhaltiga drycker till slutet sällskap, enligt 8 kap. 2 § 
alkohollagen (2010:162) att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 
Korsvirkeshuset på Varvsvägen 9 i Timmernabben. 

Utredande handläggare samlade bedömning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på 
personlig- och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (AL). Serveringsstället 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Därmed uppfyller serveringsstället kraven i 8 
kap. 15 § AL. Enligt de remissyttrande som inhämtats är lokalerna som används för servering, 
lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt i enlighet med 8 kap. 16 § AL om sökanden efterlever 
räddningstjänstens krav. Verksamheten befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa enligt 8 kap. 17 § AL, med den 
verksamhetsinriktning som sökande avser att bedriva. 

Beslutsunderlag 
KSal 2020/27 Tjänsteutlåtande
KSal 2020/27 Ansökan om serveringstillstånd
KSal 2020/27 Utredning Timmernabbens båtsällskap 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §265  dnr KSal 2020/33

Återkallat serveringstillstånd

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att med stöd av alkohollagen 9 kap. 18 § punkt 1 har 
kommunstyrelsen i Mönsterås kommun återkallat serveringstillståndet för JOHN Konsult group AB, 
Box 3, 572 21 Oskarshamn, med organisationsnummer 559026-6341 på serveringsstället Kajplats 1, 
restaurangnummer 0861 0160. 

För angivet serveringsställe med restaurangnummer 0861 0160 har serveringstillståndet upphört 
från och med 2020-07-31. 

Sammanfattning  
JOHN Konsult group AB, Box 3, 572 21 Oskarshamn, med organisationsnummer 559026-6341 har den 
22 juli 2020 begärt att få sitt serveringstillstånd på restaurang Kajplats 1 återkallat. 

Beslutsunderlag 
KSal 2020/33 Tjänsteutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §266  dnr 2020/161

Gallring av räkenskapshandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att gallring av räkenskapshandlingar från perioden 1952 – 2009 enligt bilaga utförs samt

Att gallringen utförs av centralarkivet.
Sammanfattning  
Med anledning av att kommunens centralarkiv är mycket välfyllt och inom några år inte mäktar 
rymma ytterligare material, har en inventering av befintligt arkivmaterial gjorts varvid det 
framkommit att åtskilligt kan gallras så att utrymmesproblemen undanröjs på överskådlig tid. 
Gallringsbart är, enligt en rekommendation från Riksarkivet, verifikationer från 1952 till 2009. (Detta 
gäller samtliga förvaltningars verifikationer och från de olika kommundelarna innan 
kommunsammanslagningen.) Bevarandevärdet uppskattas vara nästintill obefintligt, både för den 
egna verksamheten och för framtida forskning. Idag efterfrågas aldrig några uppgifter som endast 
återfinns i detta material. En gallring kommer inte heller påverka sökbarheten eller begripligheten 
hos annan information. 

RA-FS 1997:8 anger att: ”Den stora tillväxten orsakad av bland annat de så kallade storkommunernas 
inrättande 1 januari 1952 motiverar att verifikationerna från och med 1952 kan gallras i sin helhet. 
Det är heller inte meningsfullt att bevara var tionde årgång som så kallade typårgång. För 
forskningsändamål kan hellre samtliga verifikationer som rör större projekt bevaras.”. Riksarkivets 
råd är således att gallring är att föredra i dessa fall. Efter kontakt med andra kommunarkiv har det 
framkommit att ingen av dessa bevarar någon form av typårgångar. 

Från centralarkivets sida finns önskemål om att gallringen av dessa handlingar sker snarast möjligt. 
Centralarkivet kan på detta sätt frigöra åtminstone 35 hyllmeter. Föreslagen gallring redovisas i 
separat bilaga. En utförlig dokumentation av vilka handlingar som gallras, skäl till gallring, 
gallringsdatum och ansvarig för gallringen sammanställs i ett gallringsprotokoll. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/161 Tjänsteutlåtande
KS 2020/161 Bilaga. Gallring av räkenskapshandlingar  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §267  

Information – Migrationsverket 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Liselotte Ingesson Politis, sektionschef och William Vitikainen enhetschef informerar om 
Migrationsverkets beslut att avsluta sin verksamhet i Mönsterås kommun. Antalet asylsökande har 
minskat och kontoret i Högsby kommer därmed att stänga. Migrationsverket planerar att säga upp 
lägenheter de hyr i Blomstermåla. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §268  

Informationen – Kustlandet Leader 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till fortsatt medverkan i Kustlandet Leader. 

Dagens sammanträde 
Gustaf Westling från Kustlandet Leader informerar om  Leader som är EU:s metod för 
landsbygdsutveckling. Mönsterås kommun har medfinansierat Kustlandet Leader i två 
projektperioder. Nuvarande period avslutas år 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §269  dnr 2019/81

Budgetberedning 

Beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att presentera sparförslag på 3 % av budgeten inför år 2021. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2020-09-08 §258 kommunstyrelsen, miljö- och 
byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på besparingar på 3% 
till budget 2021. Förslagen skulle redovisas till kommunstyrelsen arbetsutskott senast den 6 oktober 
2020. 

Dagens sammanträde 
Budgetekonom Sofia Brissman presenterar förslag på besparingar för kultur- och fritidsnämnden. 
Controller Christian Eriksson presenterar förslag på besparingar för miljö- och byggnadsnämnden och 
tekniska kontoret. Kommunchef Fredrik Johansson presenterar förslag på besparingar för 
kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §270  dnr 2020/171

Tilldelning av ramavtal Ventilationsservicearbeten och OVK

Beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt anbudsutvärderingen utförd av 
Anders Strömbäck, Västerviks inköpscentral. 

Sammanfattning  
Tekniska kontoret har upprättat förfrågan gällande ramavtal för hantverksområde 
ventilationsservicearbeten och OVK besiktningar. I ventilationsservicearbeten ingår att utföra 
reparationer, underhållsarbeten, ändrings- och ombyggnadsarbeten på 
ventilationsanläggningar/utrustningar. I obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ingår att utföra 
lagstadgade OVK på kommunens fastigheter. Avtalet omfattar hela kommunen. Avtalstiden är 2 år 
från 2020-11-01 med möjlig förlängning 1+1 år. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/171 Tjänsteutlåtande
KS 2020/171 Anbudsutvärdering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §271  dnr 2018/195

Delegationsordning kommunstyrelsen

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna den reviderad delegationsordning. 

Sammanfattning  
I och med organisationsförändringar på tekniska kontoret har plan- och exploateringschefen bytt titel 
till samhällsbyggnadschef, delegationsordningen behöver därför förändras. 

För att förenkla vid framtida gallringar i centralarkivet föreslås att arkivföreståndaren ges delegation 
att gallra i centralarkivet. Rapportering till arkivmyndigheten, det vill säga kommunstyrelsen, sker 
innan ny gallring kan påbörjas. En utförlig dokumentation av vilka handlingar som gallras, skäl till 
gallring, gallringsdatum och ansvarig för gallringen sammanställs i ett gallringsprotokoll. 

Beslutsunderlag 
KS 2018/195 Förslag till reviderad delegationsordning 
KS 2018/195 Tjänsteutlåtande – Förslag till delegation vid gallring av allmänna handlingar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §272  dnr 2020/81

Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anta 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.

Beslutsunderlag 
KS 2020/81 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/81 Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §273  dnr 2020/153

Parkering torget Mönsterås 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås skapa 24 timmars parkering på delar av torget i Mönsterås 
samt utreda om parkeringen med p-skiva på övriga delar av torget och Storgatan ska gälla i 2 eller 3 
timmar. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade uppdrag 2020-04-28 §137 till tekniska kontoret att utreda 
möjligheterna till förändringar gällande parkeringsmöjligheterna på Torget. 

På torget i Mönsterås kommun får fordon parkeras under högst 2 timmar i följd vardag utom vardag 
före söndag och helgdag mellan klockan 10.00 och 17.00 och vardag före söndag och helgdag mellan 
klockan 10.00 och 13.00. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. 

Det är fastighetsägarens ansvar att ordna parkeringsplatser till sina hyresgäster. Mönsterås Bostäder 
AB hade som krav att lösa parkering till sina hyresgäster utanför torget när de fick köpa fastigheterna 
som gränsar till torget. Därför har Mönsterås Bostäder en parkering nedanför Mönsterås kyrka. 
Tekniska kontoret föreslår att en del av platserna på torget skyltas om till 24-timmarsplatser och 
övriga platser fortsätter att regleras med parkeringsskiva i två timmar. Beslut fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden i Mönsterås kommun. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/153 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/153 Kartbilaga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §274  dnr 2019/82

Ombyggnation av Blomstermåla torg

Beslut 
Förfrågningsunderlaget godkänns. 

Sammanfattning  
I Blomstermåla ortsanalys (2016) pekades flera strategier/förslag ut för att förbättra livsmiljön för de 
boende i Blomstermåla. Den viktigaste punkten var att Blomstermåla centrummiljö skulle utvecklas, 
och den näst viktigaste punkten innebar en förbättring av Blomstermålas mötesplatser. Detta förslag 
av Blomstermålas torg innebär att båda dessa strategier/förslag uppfylls. 

Färdig bygghandling är framtagen via projektör som även gjort en kostnadsuppskattning inklusive 
oförutsett på 2 750 000 kr exklusive moms. Tekniska kontoret har för avsikt att genomföra projektet 
genom kommunens ramavtal med entreprenören HB G A Carlsson & Son. 

Byggnationen planeras till våren 2021 för att vara klar till sommaren

Beslutsunderlag 
KS 2019/82 Tjänsteutlåtande
KS 2019/82 Kartbilaga Blomstermåla torg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §275  dnr 2020/147

Försäljning Mönsterås 5:6, Pizzeria Estelle

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Avtal om köp har upprättats med innehavararen av tomträtten på Mönsterås 5:6. Tomträtten 
upphävs i och med detta avtal. Köpeskilling är 175 500 kronor. Övriga villkor framgår av avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/147 Tjänsteutlåtande
KS 2020/147 Köpekontrakt godkänt av köparen
KS 2020/147 Översiktskarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §276  dnr 2020/149

Fastighetsreglering Mönsterås 5:6 Pizzeria Estelle

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats med köparen av Mönsterås 5:6. Fastigheten 
utökas med cirka 55 m2 åt norr och söder för att få lite mera utrymme runt byggnaden. 
Regleringsersättningen är 11 000 kronor. Övriga villkor framgår av avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/149 Tjänsteutlåtande
KS 2020/149 Överenskommelse godkänd av köparen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §277  dnr 2020/148

Försäljning Parken 2, Parkgrillen

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Avtal om försäljning av Parken 2 har upprättats med innehavaren av tomträtten. Tomträtten upphävs 
i och med detta avtal. Köpeskillingen är 236 700 kronor. Övriga villkor framgår av avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/148 Tjänsteutlåtande
KS 2020/148 Köpekontrakt godkänt av köparen 
KS 2020/148 Översiktskarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §278  dnr 2020/162

Försäljning av Kyrkbacken 2

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Köpekontrakt för fastigheten Kyrkbacken 2 har upprättats med Tim Kettley och Lily Ding. Köparna har 
tomträtt på fastigheten, tomträtten upphävs i och med försäljningen. Köpeskillingen är 252 000 
kronor. Övriga villkor framgår av avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/162 Tjänsteutlåtande
KS 2020/162 Köpekontrakt godkänt av köparna 
KS 2020/162 Översiktskarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §279  dnr 2018/144

Medborgarförslag: Skyltning av promenadväg i Blomstermåla

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

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 2018/144 Yttrande
KS 2018/144 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §280  dnr 2019/170

Medborgarförslag - hastighetsdämpning Mönsterås kommun

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

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 
Mönsterås kommun i form av omskyltning, ombyggnader i den fysiska miljön för att nå efterlevnad 
av sänkt hastighet, informationskampanjer samt utvärdering och uppföljning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

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 2019/170 Yttrande
KS 2019/170 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §281  dnr 2019/99

Motion - Öppet vatten längs Sjögatan 2019

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att avslå 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. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/99 Yttrande 
KS 2019/99 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §282  dnr 2018/203

Motion -  Handikappanpassning Badplats Färjeläget

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att Mönsterås kommun omgående utreder 
möjligheten och kostnad för att anpassa Färjelägets badplats för rörelsehindrade redan till 
badsäsongen 2019. 

Yttrande 

Tillgängligheten är något som beaktas i varje projekt som kommunen utför. Inför byggnationen av 
Färjeläget badplats utreddes möjligheterna till ett så tillgängligt bad som möjligt. Åtgärder som 
genomfördes var följande: hårdgjorda ytor fram till bryggan, avåkningsskydd, ramp med vilplan, 
kontrastmarkeringar samt specialbeställda stegar med extra stora steg och bra lutning för att komma 
ner i vattnet på ett säkert sätt. 

Att göra badet vid gamla färjeläget fullständigt tillgänglighetsanpassat bedömdes inte som praktiskt 
genomförbart. Problem såsom vattendjup och den branta strandskoningen gör att en lösning med 
hiss är enda alternativ. Inte heller det fungerar i praktiken då den måste vara bemannad för att 
kunna hanteras på ett säkert sätt. 

Önskas tillgängliga bad finns andra badplatser så som: Skiren, Danska varvet eller Lillöbadet. 

Beslutsunderlag 
KS 2018/203 Yttrande
KS 2018/203 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §283  dnr 2020/158

Influensavaccin till vård- och omsorgspersonal 

Beslut 
Mönsterås kommun ska, kostnadsfritt, erbjuda influensavaccin till all personal inom vård och omsorg 
som arbetar nära patienter och omsorgstagare. 

Kostnaden för vaccineringen belastar kommunledningskontoret och söks ersättning för enligt 
Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. 

Sammanfattning  
Med anledning av den situation som Sverige befinner sig i gällande Covid-19 uppdaterade 
Folkhälsomyndigheten i september 2020 rekommendationerna gällande vaccination för 
säsongsinfluensa till att inkludera influensavaccination av vård- och omsorgspersonal. På grund av 
den rådande situationen bör riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal prioriteras för vaccination 
mot säsongsinfluensa fram till och med slutet av november 2020. 

Vårdpersonal har en viss ökad risk för att bli utsatt för smitta och därmed insjukna i influensa. En 
minskad influensaförekomst bland vård- och omsorgspersonalen innebär en minskad smittrisk för 
alla personer som personalen tar hand om och en lägre sjukfrånvaro bland personalen. För att stärka 
patientsäkerheten och minska risken för vårdrelaterad smitta rekommenderas vaccination av all 
personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Vaccination är 
särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. 
Vaccination förordas starkt av Regionens smittskyddsläkare.

Kostnaden för vaccineringen belastar kommunledningskontoret och söks ersättning för enligt 
Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Beslutsunderlag 
KS 2020/158 Tjänsteutlåtande 
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