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Jimmy Persson (C)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Katarina Johansson (C)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Åsa Ottosson (M)
Lejla Radovic (S)
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Sören Boman (SD)
Jacqueline Doohan (C), tjänstgörande ersättare
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), tjänstgörande ersättare 
Renée Solstad (S), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande Håkan Spärlin (C), socialnämndens ordförande §58 
Annelie Gollungberger, socialchef §58
Fredrik Thunberg, controller §58
Magnus Sjöstedt, skolchef §58 
Madeleine Sandell, controller §58 
Sara Johansson, ekonomichef §§59-60
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Åsa Ottosson och Lejla Radovic 

Justering plats och tid Parkskolan 2020-09-21 

           Underskrifter

Paragrafer 58-64

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

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

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                  Åsa Ottosson         Lejla Radovic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på 
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Datum för anslags nedtagande 2020-10-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Kommunstyrelsen

KS §58  dnr 2019/81

Åtgärder med anledning av delårsbokslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
handlingsplaner med åtgärder för att få ekonomin år 2020 i balans. Kommunstyrelsen anser att 
nämnderna har arbetat fram åtgärder för att få kontroll på ekonomin men anser att fler åtgärder ska 
tas fram som ska värderas tillsammans med den övergripande finansiella situationen som idag 
innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att se över möjliga besparingar i övriga 
nämnder som ett led i en kommunal ekonomi i balans. 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande Håkan Spärlin (C) och vice ordförande Renée Solstad (S) informerar 
tillsammans med socialchef Annelie Gollungberger och controller Fredrik Thunberg om 
socialnämndens handlingsplan för en få ekonomin 2020 i balans. Även barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Jacqueline Doohan (C), vice ordförande Lejla Radovic (S), skolchef 
Magnus Sjöstedt och controller Madeleine Sandell informerar om nämndens handlingsplan för att få 
ekonomin 2020 i balans. 

Ordförande Anders Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska beslut följande: Kommunstyrelsen 
har tagit del av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens handlingsplaner med åtgärder 
för att få ekonomin år 2020 i balans. Kommunstyrelsen anser att nämnderna har arbetat fram 
åtgärder för att få kontroll på ekonomin men anser att fler åtgärder ska tas fram som ska värderas 
tillsammans med den övergripande finansiella situationen som idag innehåller ett antal 
osäkerhetsfaktorer. 

Lejla Radovic (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att se över möjliga besparingar i 
övriga nämnder som ett led i en kommunal ekonomi i balans. 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
det. 

Ordförande ställer proposition på Lejla Radovic (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla det. 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Beslutsunderlag 
KS 2019/81 Handlingsplan socialnämnden
KS 2019/81 Handlingsplan barn- och utbildningsnämnden 
KS 2019/81 Konsekvensanalys barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Kommunstyrelsen

KS §59  dnr 2020/84

Information budgetprocessen

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson informerar om arbetet med kommunens budget för år 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Kommunstyrelsen

KS §60  dnr 2020/49

Bekräftelse av borgensförbindelse och avtal - Kommuninvest

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta;

 Att Mönsterås kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 november 
1996 (”Borgensförbindelsen”), vari Mönsterås kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Mönsterås kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

 Att Mönsterås kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kommuninvest den 
15 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 Att Mönsterås kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kommuninvest den 
15 december 2011, vari Mönsterås kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

 Att utse kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson och kommunchef Fredrik 
Johansson att för Mönsterås kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt 
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgens-förbindelse. 
Mönsterås kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 25 november 1996 och har bekräftat 
densamma genom beslut av fullmäktige den 27 april 2015. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommun-invests 
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den 
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är 
av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Kommuninvest undertecknade Regressavtalet den 15 december 2011 och 
Garantiavtalet den 15 december 2011. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även 
Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli 
ogiltiga efter tio år. 

Giltighetstiden för Mönsterås kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort 
att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den 
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Mönsterås 
kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att 
avtalen alltjämt är gällande. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-24 §93
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Kommunstyrelsen

KS §61  dnr 2020/142

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar delegationsbeslut enligt bifogad lista till protokollet. 

Sammanfattning  
I ärendet bifogas förteckningar över delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/142 Bostadsanpassning juni – augusti 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Kommunstyrelsen

KS §62  dnr 2020/1

Meddelanden 

Beslut 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Kommunstyrelsen

KS §63  

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar bland annat om följande: 
Covid-19 
Ny socialchef, Annelie Gollungberger 
Sjuktal 2020
Arbetslöshet 2020 
Ny VD på Ålem Energi, Johanna Stensson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-01

Kommunstyrelsen

KS §64  

Övriga frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra starttiden för sina sammanträden till 13:10. 
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