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Plats Microsoft Teams

Tid 2021-01-19, Klockan 08:00-11:00

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

Övriga Närvarande Fredric Reffel, Mönsterås Handel § 1
Anders Synnermark, Mönsterås Handel § 1 
Robert Schöttke, Mönsterås Handel § 1
Jacqueline Doohan (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden §§ 2-3 
Magnus Sjöstedt, skolchef §§ 2-3
Madeleine Sandell, controller §§ 2-3 
Sara Johansson, ekonomichef §§ 2-3 
Sofia Brissman, budgetekonom §§ 2-3 
Fredrik Sandqvist, kris- och beredskapssamordnare §§ 4, 11
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef §§ 5-9
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef §§ 5-9, 16
Joakim Holm, kommunekolog § 10
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Åsa Ottosson och Robert Rapakko

Justering plats och tid Digital justering 

           Underskrifter

Paragrafer 1-16

Sekreterare  Frida Welin 

Ordförande   Anders Johansson 

Justerande    Åsa Ottosson Robert Rapakko                         

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-19
Datum för anslags uppsättande 2021-01-22
Datum för anslags nedtagande 2021-02-13
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Ärenden 
                                        

§ 1 Ansökan om bidrag - Mönsterås Handel 2020/243
§ 2 Överföring av budgetmedel för personaldatorer 2020/84
§ 3 Information ekonomi 2021 BUN
§ 4 Handlingsplan mot hot och våld 2021/2
§ 5 Nytt gatunamn Skarvestensudde 2020/242
§ 6 Försäljning Ingemåla 5:111 2020/246
§ 7 Försäljning Ingemåla 5:109 2020/248
§ 8 Arrende Kaffetorpets camping. 2020/247
§ 9 Remissvar - Ändrade bestämmelser fiske kusten östersjön 2020/241
§ 10 Motion - Informationssäkerhet 2020/225
§ 11 Motion - Äldreomsorgslyftet 2020/159
§ 12 Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om 

klimatdeklaration för byggnader
2020/244

§ 13 Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020/239
§ 14 Motion - Laddstolpar 2020/236
§ 15 Medborgarförslag - Trappräcke Västgötagatan 2020/237
§ 16 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §1  dnr 2020/243

Ansökan om bidrag - Mönsterås Handel 

Beslut 
Mönsterås Handel beviljas 290 000 kronor i föreningsbidrag år 2021. 

Sammanfattning  
Mönsterås Handel har ansökt om 320 000 kronor i föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/243 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §2  dnr 2020/84

Överföring av budgetmedel för personaldatorer

Beslut 
Samma rutiner skall gälla för Barn- och utbildningsförvaltningen som för övriga förvaltningar 
inom Mönsterås kommun. Inköp av personaldatorer skall finansieras inom förvaltningens 
driftbudget. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte få någon överföring av budgetmedel för 
personaldatorer. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-16 § 103 att ansöka hos kommunstyrelsen om 
överföring av budgetmedel för personaldatorer. Detta med anledning av att inköp av 
personaldatorer fram till år 2020 bekostats av IT-avdelningens investeringsbudget för skolan. 

Beslutsunderlag 
BUN 2020-12-16 § 103
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §3

Information – Detaljbudget 2021 barn- och utbildningsnämnden

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jacqueline Doohan (C) informerar, tillsammans med 
skolchef Magnus Sjöstedt och controller Madeleine Sandell, om barn- och utbildningsnämndens 
detaljbudget för år 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §4  dnr 2021/2

Handlingsplan mot hot och våld

Beslut 
Efter redaktionella ändringar förslås kommunstyrelsen anta Handlingsplan mot hot och våld. 

Sammanfattning  
I en kommun finns många olika verksamheter som utför service till invånare. I kommunens utövning 
kan det i vissa sammanhang uppstå situationer som kan göra att personal känner sig utsatt. Då är det 
viktigt att det finns hjälp att få om hur man kan hantera situationer där hot och våld förekommer. 
Denna handlingsplan mot hot och våld ska fungera som ett stöd för chefer och anställda. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/2 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/2 Handlingsplan mot hot och våld
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §5  dnr 2020/242

Nytt gatunamn Skarvestensudde

Beslut 
Gatunamnet Skarvestensudde antas. 

Sammanfattning  
I gällande detaljplan för Timmernabben 0861-P240, laga kraft 2017-06-08, tillskapas en ny kommunal 
gata från Varvsvägen och ända ner till småbåtshamnens pir. Gatan ansluter även en ny 
parkeringsplats utanför Nabbens Rökeri & Fisk. Den nya gatan behöver ett namn.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår namnet "Skarvestensudde". Skarvesten var ursprungligen en liten 
holme strax utanför udden men redan i början av 1800-talet fick den en fast landförbindelse och 
kallades då Skarvestensudde. Det är för övrigt den som utgör den på fastighetskartan ej lokaliserade 
fastigheten Gissemåla 1:11 som fortfarande ägs av N J Nilsson och J W Wahlberg med lagfart från 
1896. Det är den enda delen av N J Nilssons egendom som inte ingick i bildandet av N J och Anna 
Nilssons minne.

Beslutsunderlag 
KS 2020/242 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/242 Översiktskarta 
KS 2020/242 Lokalisering av Skarvesten, Gissemåla 1:11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §6  dnr 2020/246

Försäljning Ingemåla 5:111

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Svensk Fastighetsförmedling har upprättat ett kontrakt om köp av Ingemåla 5:111. Köpeskilling är 
225 000 kronor och tillträde 2021-02-05. Köpet är förenat med byggnadsskyldighet, övriga villkor 
framkommer av avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/246 Tjänsteutlåtande
KS 2020/246 Köpekontrakt påskrivet av köparna 
KS 2202/246 Översikt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §7  dnr 2020/248

Försäljning Ingemåla 5:109

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Svensk Fastighetsförmedling har upprättat ett kontrakt om köp av Ingemåla 5:109. Köpeskilling är 
225 000 kronor och tillträde 2021-02-19. Köpet är förenat med byggnadsskyldighet, övriga villkor 
framkommer av avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/248 Tjänsteutlåtande
KS 2020/248 Köpekontrakt påskrivet av köparen 
KS 2020/248 Översikt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §8  dnr 2020/247

Arrende Kaffetorpets camping 

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Arrendeavtal med Kaffetorpets camping AB har upprättats. Arrendatorn har för avsikt att bedriva 
campingverksamhet mellan 2021-04-01 och 2026-03-31. Den årliga avgälden är 80 000 kronor. 
Övriga villkor framgår av avtalet

Beslutsunderlag 
KS 2020/247 Tjänsteutlåtande
KS 2020/247 Arrendeavtal godkänt av arrendatorn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §9  dnr 2020/241

Remiss - Ändrade bestämmelser fiske kusten östersjön

Beslut 
Mönsterås kommun överlämnar följande yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län: 

Mönsterås kommun ser positivt på förslagen om ändringar av föreskrifter samt inrättande av nya 
fredningsområden runt vattendrag som är av särskild betydelse för upprätthållandet av starka 
fiskpopulationer. Förslagen bedöms bidra till en hållbar förvaltning av dessa populationer. Starka 
bestånd av rovfisk är dessutom av avgörande betydelse för att minska övergödningens effekter i 
Östersjön.

I samband med att de nya föreskrifterna vinner laga kraft bör riktade informationsinsatser 
genomföras för att se till att informationen når ut till alla berörda. Till exempel behöver de skyltar 
som finns placerade runt om i länet förnyas med uppdaterad information.

I texten som berör Mönsteråsviken anges att förslaget innebär att allt fiske inom fredningsområdet 
är förbjudet fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 maj. I tabellen nedanför anges dock att allt fiske 
föreslås förbjudas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Mönsterås kommun förutsätter att 
det är den 1 januari t.o.m. den 31 maj som förslaget avser.

Sammanfattning  
Efter hemställan från länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm, Östergötland, Södermanland, Kalmar och 
Blekinge län föreslår Havs- och vattenmyndigheten (HaV) regeländringar längs Sveriges ostkust för 
att stärka bestånden av framför allt gädda, gös, öring och till viss del abborre.

De delar av förslaget som direkt berör Mönsterås kommun är följande:

- Den befintliga fredningstiden för gädda och abborre i Kalmarsund förlängs från och med 1 
mars till och med 31 maj.

- En fångstbegränsning på en icke fenklippt öring per dygn vid fiske med handredskap och 
ryssjor införs.

- Ändringar i föreskrifterna för fredningsområdena runt Emåns respektive Alsteråns mynningar 
genomförs (se bilagor).

- Nya fredningsområden införs i Mönsteråsviken, Lervik och Timmernabbsviken (se bilagor). 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Många fiskarter har minskat kraftigt i Kalmarsund under de senaste årtiondena. Detta har medfört 
negativa konsekvenser såväl för det kustnära fisket som för ekosystemet som helhet. Flera lyckade 
fiskevårdsåtgärder har dock genomförts i Mönsterås kommun under de senaste åren. Dessa har 
inneburit lokala förbättringar vad gäller rekryteringen av framförallt gädda. Den lokala ökningen av 
rovfisk har medfört att fritidsfisket i dessa områden har ökat markant. Denna utveckling är å ena 
sidan positiv men kan också riskera att påverka rovfiskbestånden negativt. Att freda de viktigaste 
kärnområdena under den mest känsliga perioden på året bedöms utgöra en effektiv åtgärd för att 
stärka bestånden av rovfisk. De föreslagna åtgärderna innebär sannolikt också att fisket längs med 
hela kommunens kuststräcka blir bättre, vilket innebär goda förutsättningar för ett hållbart 
fritidsfiske och en stark fisketurism framgent.

Beslutsunderlag 
KS 2020/421 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/241 Remiss 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §10  dnr 2020/225

Motion - Informationssäkerhet

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med följande 
yttrande.

Sammanfattning  
Socialdemokraterna, har genom Renée Solstad och Robert Rapakko lämnat en motion som föreslår 
att Mönsterås kommun ska tillgodose att medarbetare och politiker får en digital utbildning i 
informationssäkerhet. Detta för att motverka vår exponering för social manipulation, bedrägerier, 
hackning, identitetstöld och andra former av databrottslighet. 

Yttrande 
Mönsterås kommun genomförde hösten 2017 en 13 veckor lång digital utbildningsinsats för alla 
anställda i kommunen som har en e-postadress. En gång i veckan skickades ett mail med lektioner i 
informationssäkerhet. Det handlade till exempel om säker telefoni, molntjänster, lösenord med 
mera. 

Hösten 2019 togs det fram ett utbildningsmaterial i informationssäkerhet för anställda. Syftet med 
materialet är att det ska användas bland annat på verksamheternas arbetsplatsträffar för att ge 
kunskap i informationssäkerhet. 

Det finns planer på att köra en omgång till av korta digitala lektioner via mail, samt att använda 
utbildningsmaterialet ute i verksamheterna. Förhoppningsvis kommer detta att kunna genomföras 
under 2021.

Beslutsunderlag 
KS 2020/225 Yttrande 
KS 2020/225 Motion - informationssäkerhet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §10  dnr 2020/159

Motion - Äldreomsorgslyftet

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med följande 
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 arbetat med 
äldreomsorgslyftet. 

Yttrande 
Privat aktör inom hemtjänst informerades om satsningen och tillfrågades om de hade någon 
medarbetare som var aktuell för följande under hösten, mejl skickades den femte augusti 2020. 
Svar uteblev och därmed användes hela den sökta summan till anställda inom den kommunala 
äldreomsorgen. Tre medarbetare startade i slutet av augusti och resterande i mitten av 
september, totalt elva personer.

Av de som erbjudits har sex personer tillsvidareanställningar i äldreomsorgen och resterande 
visstidsanställningar under studietiden. Det är förhandlat med Kommunal att de sistnämnda får 
100% tillsvidaretjänster i det som kallas långtidspool i samband med att de kan uppvisa ett 
fullständigt betyg till undersköterska. De sex som redan är tillsvidareanställde är sådana som 
tidigare konverterat till tillsvidaretjänster alternativt varit nära att göra det och då anställts in i 
det som kallas för vårdbiträdespool.

Den senaste tillsvidareanställdes i mitten av oktober 2020 i samband med dennes konvertering.

Alla som är aktuella för äldreomsorgslyftet är kända i verksamheten sedan tidigare och hade 
påbörjat studier eller visat intresse för att de ville utbilda sig till undersköterskor. Överläggning 
av namnen skedde mellan rekryterande chef i äldreomsorgen, fackförbundet Kommunal samt 
studie- och yrkesvägledare på Komvux. Elva har påbörjat, ingen har avslutat. Alla platser är 
fyllda.

Inom den privata regin fick kommunen ingen återkoppling på att intresse fanns av att delta.

I och med att alla de studerande är kända i verksamheten sedan tidigare kommer de som ej 
redan har fasta tjänster efter komplett avslutad utbildning erbjudas tillsvidareanställning direkt, 
ej provanställning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Under tiden som vi har haft möjlighet att söka pengar via Omställningsfonden har vi använt det 
utrymme som vi har blivit tilldelade. Dessa pengar har till exempel använts till B-körkort, tyngre 
släp, PRYL-utbildningar och utbildning inom schemaläggning. Vi fick nyligen ytterligare medel för 
år 2021. Arbete pågår kring hur dessa ska användas.

Beslutsunderlag 
KS 2020/159 Yttrande 
KS 2019/159 Motion – Äldreomsorgslyftet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §12  dnr 2020/244

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för 
byggnader

Beslut 
Remissen överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun har möjlighet att yttra sig över förslag till Boverkets föreskrifter om 
klimatdeklaration för byggnader. Synpunkterna ska ha inkommit till Boverket senast 12 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/244 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §13  dnr 2020/239

Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslut 
Revisionsrapporten överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

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. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/239 Missiv 
KS 2020/239 Revisionsrapport 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §14  dnr 2020/236

Motion - Laddstolpar

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

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 - Laddstolpar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §15  dnr 2020/237

Medborgarförslag - Trappräcke Västgötagatan 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

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 – Trappräcke Västgötagatan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-19

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §16  

Övriga frågor 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande: 

Aktuellt läge med anledning av coronaviruset. 
Utbrott av fågelinfluensa i Mönsterås kommun. 

Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om arbetet med ny detaljplan för hamnen. 
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