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Carina Holmberg Olofsson (C)
Åsa Ottosson (M)
Madeleine Rosenqvist (KD)
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Daniel Williamsson (S), tjänstgörande ersättare 
Renée Solstad (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga Närvarande Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), icke tjänstgörande ersättare
Sara Johansson, ekonomichef §§49-50
Sofia Brissman, budgetekonom §§49-50
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 
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Sekreterare   ………………………………………….
                 Frida Welin

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

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                   Åsa Ottosson         Robert Rapakko
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-09

Kommunstyrelsen

KS §48  dnr 2019/81

Delårsrapport april 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Att godkänna upprättad delårsrapport.  

Att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva 
pågående effektiviseringsarbete samt inkomma till kommunstyrelsen med ytterligare 
besparingsförslag senast 2020-06-22 för att eliminera prognostiserat underskott. Besparingsförslagen 
skall kompletteras med konsekvensanalys. 

Att samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta med effektiviseringar och kostnadsbesparande 
åtgärder i syfte att eliminera kommunens prognostiserade underskott. 

Att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. Redovisning ska 
ske till kommunstyrelsen. 

Att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

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. 

Sammanfattning  
Delårsrapporten har som syfte att belysa den ekonomiska situationen i Mönsterås kommun. 
Rapporten ska ge en indikation på om budgeterat resultat och antagna mål kommer att uppnås 
under året. Avseende det ekonomiska resultatet lämnas dels ett utfall för årets första fyra månader 
och dels en prognos för helåret. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-06-02 §186 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna den upprättade delårsrapporten, att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva pågående effektiviseringsarbete samt 
inkomma till kommunstyrelsen med ytterligare besparingsförslag senast 2020-06-22 för att eliminera 
prognostiserat underskott. Besparingsförslagen skall kompletteras med konsekvensanalys, att 
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samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta med effektiviseringar och kostnadsbesparande 
åtgärder i syfte att eliminera kommunens prognostiserade underskott, att särskilda uppföljningar ska 
göras av de nämnder som prognostiserar underskott. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen, att 
effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen, 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. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för delårsrapporten per 30 april 2020. 

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

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna ser med yttersta allvar på den presenterade delårsrapporten. Förvaltningar och 
nämnder dras med långvariga underskott och vi ser att man med hittills presenterade åtgärder har 
svårt att nå budget i balans. Med tanke på att hälften av resultatutjämningsreserven användes för att 
täcka underskottet 2019 och nu i år kastas vi in i en pandemi som innebär försämrade ekonomiska 
utsikter är läget av yttersta allvar. Kraftfullare åtgärder och besparingar ser vi som oundvikliga om vi 
ska klara ekonomin för innevarade år. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-06-02 §186 
KS 2019/81 Delårsrapport april 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-09

Kommunstyrelsen

KS §49  dnr 2020/84

Budget 2021, Ekonomisk flerårsplan 2022-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige förslås anta budget 2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023 med 
oförändrade ramar samt ge samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram förslag på möjliga 
besparingar. 

Sammanfattning  
Vanligtvis brukar kommunfullmäktige i Mönsterås besluta om budget för kommande år i juni men på 
grund av covid-19 är det ekonomiska läget osäker. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om 
oförändrade ramar för nämnder och styrelser och återuppta arbetet med nästa års budget under 
hösten 2020.  

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-06-02 §185 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta budget 2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023 med oförändrade 
ramar samt ge samtliga nämnder i uppdrag att ta fram förslag på möjliga besparingar. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör budget 2012  med ekonomisk flerårsplan 2022-2023. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-06-02 §185
KS 2020/84 Budget 2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023
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Kommunstyrelsen

KS §50  dnr 2020/91

Revidering investeringsbudgetens flerårsplan 2021-2023

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna revideringen av investeringsbudgetens flerårsplan för åren 
2021-2023. 

Sammanfattning  
2020-05-18 §31 godkände kommunfullmäktige en revidering av 2020 års investeringsbudget. 
Förslaget innehåller även en revidering av investeringsbudgeten för åren 2021-2023. 

2021 års investeringar uppgår till totalt 86 310 000 kronor. 
2022 års investeringar uppgår till totalt 79 235 000 kronor. 
2023 års investeringar uppgår till totalt 71 385 000 kronor. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-06-02 §187 att kommunstyrelsen bör föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna revideringen investeringsbudgetens flerårsplan för åren 2021-
2023. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för revideringen av investeringsbudgetens flerårsplan. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-06-02 §31 
KS 2020/91 Revidering investeringsbudget
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Kommunstyrelsen

KS §51  dnr 2020/51

Förordnande gällande parkeringsövervakning

Beslut 
Kommunstyrelsen förordnar följande person från Aimo Park Sweden AB som parkeringsövervakare i 
Mönsterås kommun: 

Stephanie Ortega 870723-**

Sammanfattning  
Kommunen har ett avtal för parkeringsövervakning i Mönsterås kommun med bevakningsfirman 
Aimo Park Sweden AB (556553-5548). Företaget har en rad kommunala uppdrag i länet. 

Parkeringsövervakare nedan har enligt tidigare beslut ett förordnande: 

Emil Cullin
Dick Bergcrona 
Christer Lindholm
Johan Ljungman 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-19 §167 att Stephanie Ortega bör förordnas till 
parkeringsövervakare i Mönsterås kommun. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-05-19 §167
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Kommunstyrelsen

KS §52  dnr 2020/100

Avsiktsförklaring Stångådalsbanan

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen gällande Stångådalsbanan. 

Sammanfattning  
Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och 
kostnader för genomförande av kommande åtgärder på Stångådalsbanan. Stångådalsbanan binder 
samman tillväxtmotorerna Kalmar och Linköping samt försörjer även Mönsterås kommun, Högsby 
kommun, Hultsfred kommun och Vimmerby kommun med kollektivtrafik. Stångådalsbanan är en 
oelektrifierad järnväg som har låg kapacitet och hastighetsstandard vilket medför begränsningar 
både för person- och godstrafiken. För att förbättra standarden och kapaciteten behöver bland annat 
fler mötesspår, kurvrätningar och elektrifiering byggas ut på banan. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-19 §168 att kommunstyrelsen bör godkänna 
avsiktsförklaringen gällande Stångådalsbanan. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-05-19 §168
KS 2020/100 Förslag - Avsiktsförklaring Stångådalsbanan 
KS 2020/100 Förslag – Investeringsplan Stångådalsbanan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-09

Kommunstyrelsen

KS §53  dnr 2020/98

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Sammanfattning  
Samtliga förbundsmedlemmar i Samordningsförbundet i Kalmar län skall var för sig pröva frågan om 
årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.  

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-19 §169 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-05-19 §169
KS 2020/98 Brev till medlemmar – Samordningsförbundet i Kalmar län 
KS 2020/98 Årsredovisning 2019 – Samordningsförbundet i Kalmar län 
KS 2020/98 Granskning av årsredovisning 2019 
KS 2020/98 Signerad revisionsberättelse 2019 
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Kommunstyrelsen

KS §54  dnr 2018/158

Valärende

Beslut 
Britt-Marie Domeij (M), Änghagsvägen 4, 383 35 Mönsterås väljs till ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Kommunstyrelsen

KS §55  dnr 2020/97

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar delegationsbeslut enligt bifogad lista till protokollet. 

Sammanfattning  
I ärendet bifogas förteckningar över delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/97 Bostadsanpassning februari-april 2020
KS 2020/97 Bostadsanpassning maj 2020
KS 2020/97 Överlåtelse tomträtt Kyrkbacken 2 
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Kommunstyrelsen

KS §56  dnr 2020/1

Meddelanden

Beslut 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen

KS §57  dnr 2020/122

Anställning av socialchef 

Beslut 
Kommunstyrelsen erbjuder Annelie Gollungberg visstidsanställning som socialchef. Placering är på 
socialförvaltningen i Mönsterås kommun. Sysselsättningsgrad 100%. Övertidsersättning utgår ej. Krav 
på egen bil i arbetet. Heltidslön 71 000 kronor per månad. Anställningstid 2020-08-17 – 2020-12-31. 

Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att de inte deltagit i 
rekryteringen. 

Sammanfattning  
Då nuvarande socialchef går i pension har annonsering skett för en efterträdare. Efter annonsering 
och intervjuer har ingen kandidat utsetts och ny annonsering ska ske. Under perioden som arbetet 
med rekrytering pågår finns behov av en interimschef. Rekryteringsgruppen föreslår Annelie 
Gollungberg som interimschef för perioden från 2020-08-17 till 2020-12-31. Förslaget till beslut har 
föregåtts av MBL §19 och §11 samt information till socialförvaltningens ledningsgrupp.   
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