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Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus 

Tid 2020-10-06, Klockan 08:00-12:10 

Beslutande Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Åsa Ottosson (M)
Robert Rapakko (S)
Lejla Radovic (S)

Övriga Närvarande Nina Wallenberg, handläggare bostadsanpassning §284
Ingemar Idh, räddningschef §285 
Sara Johansson, ekonomichef §§286, 288 
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef §286 
Christian Eriksson, controller §286 
Jacqueline Doohan (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden §288
Magnus Sjöstedt, skolchef §288
Fredric Reffel, Mönsterås Handel §287
Niklas Johansson, Mönsterås Handel §287
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Jens Robertsson och Lejla Radovic 

Justering plats och tid Digital justering  

           Underskrifter

Paragrafer 284-293

Sekreterare   ………………………………………….
                 Frida Welin

Ordförande   …………………………………….........
                       Anders Johansson

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                 Jens Robertsson         Lejla Radovic

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-06
Datum för anslags uppsättande 2020-10-16
Datum för anslags nedtagande 2020-11-07
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §284  dnr 2020/156

Ansökan om bostadsanpassning - Harsyran 3

Beslut 
Mönsterås kommun avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Som stöd för beslutet hänvisas till 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 

Sammanfattning  
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit för ett bullerplank vid tomtgränsen cirka 27 
meter långt och 3 meter hög. Enligt intyg från arbetsterapeut får sökande störd sömn på grund av 
ljudstresskänslighet, där det kör mycket lastbilar hela dygnet. Sökande behöver enligt intyg har 
sovrumsfönstret öppet då det annars blir för varmt. Sökande vaknar ofta på natten och kan inte 
somna om, vilket försämrar livskvaliteten. Sökande berättar om problem med epileptiska 
anfall/ryckningar när hen inte är utvilad. 

Bostadsanpassningshandläggare har varit vid fastigheten och konstaterar att villan ligger i anslutning 
till statlig väg. Att uppföra ett bullerplank kräver godkännande av Trafikverket. Vidare konstateras att 
ansökan inte gäller de primära bostadsfunktionerna, sökande har inte utrett möjligheten att stänga 
fönstret och i det fall det behövs köpa in en fläkt för svalkande ändamål. Om bullret gäller utemiljön 
så ligger det utanför det bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/156 Tjänsteutlåtande
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Sammanträdesdatum:
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §285  dnr 2020/176

Utredning gällande gemensam organisation räddningstjänst 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås ge Mönsterås räddningstjänst i uppdrag att tillsammans med 
räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Högsby och 
Oskarshamn utreda förutsättningarna för bilda en gemensam organisation för kommunal 
räddningstjänst. 

I utredningen ska det framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att uppfylla framtida lagkrav i 
befintliga organisationer som en jämförelse mot alternativet att bilda ett gemensamt 
räddningstjänstförbund. 

Utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som civil beredskap, 
trygghetsarbete och liknande arbetsuppgifter som idag hanteras av många räddningstjänster inom 
regionen. 

Uppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser. 

Sammanfattning  
För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningscheferna i kommunerna enligt ovan 
utreda förutsättningarna för att bilda gemensam organisation i form av ett räddningstjänstförbund. 
Räddningscheferna är eniga om att regionen genom samutnyttjande av befintliga resurser kommer 
ha möjlighet att möta statens framtida krav på ledning av kommunal räddningstjänst. I samband med 
sådan utredning ska det undersökas och jämföras vilka satsningar som behöver göras på respektive 
organisations räddningstjänst för att uppfylla framtida krav inom befintlig organisation om det inte 
genomförs en förbundsbildning. 

Redan idag samverkar kommunerna i Kalmar län gällande operativ räddningstjänst. De sex södra 
kommunerna i länet har sedan maj 2020 en gemensam operativ ledningsstruktur. Detsamma gäller 
Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Dessa två områden planerar nu att ha en 
gemensam operativ ledningsstruktur som driftsätts under första kvartalet 2021. Det blir då nio av 
länets kommuner som har en gemensam och övergripande ledning av operativ räddningstjänst. 

förslag mot varandra och vilket beslut ordföranden anser att nämnden beslutat bifalla. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/176 Tjänsteutlåtande
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §286  dnr 2020/84

Budgetberedning 

Beslut 
Arbetsutskottet ställer sig bakom tekniska kontorets besparingsförslag men undantag för förslaget 
om enklare mat i grundskolan en gång i månaden och påpekar att överföringar mellan tekniska 
kontoret och kommunledningskontoret inte räknas till besparingsåtgärd. 

Sammanfattning  
På arbetsutskottets sammanträde 2020-09-29 fick tekniska kontoret i uppdrag att presentera 
besparingsförslag på motsvarande 3 % av sin budget. 

Dagens sammanträde 
Teknisk chef Anette Elmgren Petersson och controller Christian Eriksson presenterar 
besparingsförslag från tekniska kontoret. 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §287  

Information – Mönsterås Handel 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Fredric Reffel och Niklas Johansson från Mönsterås Handels styrelse informerar om föreningens 
arbete år 2020. På grund av coronapandemin har föreningens medlemmar haft ett det svårt 
ekonomiskt. Föreningen har arbetat hårt med att försöka ställa om och hitta nya lösningar istället för 
att behöva ställa in evenemang. 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §288  dnr 2020/177

Delårsrapport per 2020-08-31

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att besluta 

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 eliminera prognosticerat underskott senast 2020-11-03. Besparingsförslagen ska 
kompletteras med konsekvensanalys. 

Att samtliga nämnder och förvaltningar arbetar med effektiviseringar och kostnadsbesparande 
åtgärder i syfte att eliminera 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. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för delårsrapporten.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jacqueline Doohan och skolchef Magnus Sjöstedt 
presenterar nämndens delårsrapport. 

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 
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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 2020/177 Delårsrapport 2020-08-31
KS 2020/177 Bilaga. Övergripande uppdrag enligt 2020-års budget

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §289  dnr 2020/167

Kapitalisering av kommuninvest

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att besluta 

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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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

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-06

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.

Beslutsunderlag 
KS 2020/167 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/167 Insatskapital per medlem samt förlagslån
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §290  dnr 2020/150

Motion - Handsprit i kommunens lokaler

Beslut 
Motionen anses 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.  

Beslutsunderlag 
KS 2020/150 Yttrande
KS 2020/150 Motion 

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §291  dnr 2020/159

Motion - Äldreomsorgslyftet

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020/159 Motion 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §292  dnr 2020/131

Medborgarförslag - Busshållplatser E22 

Beslut 
Motionen överlämnas till tekniska chefen för yttrande. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020/131 Motion 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §293  dnr 2018/158

Begravningsombud 

Beslut 
Mönsterås kommun föreslår Matti Wahlström, Konvaljevägen 3, 572 50 Oskarshamn som 
begravningsombud för Mönsterås-Fliseryds pastorat och Ålems församling.  

Sammanfattning  
Det tidigare begravningsombudet i Mönsterås kommun har entledigats från uppdraget. Länsstyrelsen 
i Östergötland har därför bett Mönsterås kommun föreslå en eller flera personer som kan vara 
lämpliga för uppdraget som ombud enligt begravningslagen. 

Beslutsunderlag 
KS 2018/158 Remiss 
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