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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §65  dnr 2020/81

Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun

Beslut 
Ärendet återremitteras för utredning kring vilka datum riktlinjerna ska gälla. 

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.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-05-29 §272 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun. 

Dagens sammanträde 
Anders Johansson (C) yrkar på återremiss av ärendet för utredning av vilka datum riktlinjerna ska 
gälla. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-05-29 §272
KS 2020/81 Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §66  dnr 2020/145

Förändringar i tekniska förvaltningens organisation

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förändringarna av tekniska förvaltningens organisation. 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen innefattar i dagens organisation fem avdelningar. Förvaltningens avdelningar 
sorterar rakt under teknisk chef. Synpunkter har framkommit från plan- och exploatering och teknisk 
service att det behövs en tydligare tråd i samhällsbyggnadsprocessen, från idé  och planering vidare 
till anläggande och därefter drift. Även att dela på skattefinansierad verksamhet från taxefinansierad 
verksamhet. 

Berörda chefer på plan- och exploatering och teknisk service har också uttryckt att arbetsbördan kan 
fördelas på ett bättre sätt om plan- och exploateringschefen tar över gata/service då avdelningen 
efter omorganisationen hösten 2019 tappade bygglovsenheten och ansvaret mot byggnadsnämnden. 
I medarbetarundersökningen kan det också utläsas att teknisk service är en väldigt stor avdelning för 
en chef och att medarbetarna inte är nöjda. Chefen har en viktig roll och måste ha en möjlighet att 
bedriva ett närvarande och aktivt ledarskap. En förutsättning för detta är att arbetsgruppen inte är 
för stor (max 25 personer är målet 2022). 

För att får en bättre organisation och tydlighet föreslår tekniska chefen sammanfattningsvis att: 

- Flytta gata/service från teknisk service till plan- och exploatering.
- Teknisk service upphör och avdelningen byter namn till VA/renhållning och

samhällsbyggnadsavdelningen.
- Gata/service byter namn till gata och park.
- Titeln för plan- och exploateringschefen ändras till samhällsbyggnadschef.
- Titeln för chef teknisk service ändras till VA- och renhållningschef.

Förändringen har informerats och diskuteras med samtlig personal på båda avdelningarna. 
Riskanalyser och MBL förhandlingar är genomförda med Vision och Kommunal Mönsterås. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-08 §263 att kommunstyrelsens ska godkänna 
förändringarna i tekniska förvaltningens organisation. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

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

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

I handlingarna finns beslut från KSAU och en text under rubriken sammanfattning. 
Socialdemokraterna önskar en tydlighet i material och handlingar om vad som är utredningar och 
tjänsteskrivelser. Även föredragningsbilder kan skickas ut innan dragning av beslutsärenden.

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-09-08 §263
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §67  dnr 2018/195

Delegationsordning kommunstyrelsen

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den reviderade delegationsordningen. 

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. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-09-29 §271 att kommunstyrelsen bör godkänna den 
reviderade delegationsordningen. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-09-29 §271
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:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §68  dnr 2020/177

Delårsrapport 2020-08-31 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås  

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 minimera prognosticerat underskott på kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03. 
Besparingsförslagen ska kompletteras med konsekvensanalys. 

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

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-10-06 §288 kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 
att besluta följande: 

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. 
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Sammanträdesdatum:
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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.

Dagens sammanträde 
Ordförande Anders Johansson (C) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag med följande ändringar 

Uppdraget att eliminera prognostiserat underskott ändras till att minimera.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska redovisa sitt pågående arbete på 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020.

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

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 
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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §69  dnr 2020/167

Kapitalisering av Kommuninvest

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås 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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Sammanträdesdatum:
2020-10-13

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

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 
KSAU 2020-10-06 §289 
KS 2020/167 Insatskapital per medlem samt förlagslån
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §70  dnr KSal 2020/27

Stadigvarande serveringstillstånd för Timmernabbens båtsällskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja 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 
KSAU 2020-09-29 §264
KSal 2020/27 Tjänsteutlåtande
KSal 2020/27 Ansökan om serveringstillstånd
KSal 2020/27 Utredning Timmernabbens båtsällskap 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §71  dnr KSal 2020/33

Återkallat serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av alkohollagen 9 kap. 18 § punkt 1 återkalla 
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 
KSAU 2020-09-29 §265
KSal 2020/33 Tjänsteutlåtande 

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §72  dnr 2020/116

Mönsterås Kommun MS Office 365

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att övergå till Office 365 vid förnyelse av enterpriceavtalet med Microsoft 
samt att IT-chefen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för hur dokumenthantering ska ske i och 
med införandet av Office 365. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun (och bolag) har ett Enterprise avtal med Microsoft för tillgång till deras 
programvaror. Det löper på 3 år och går nu ut 2020-07-31 och behöver förnyas. 

Avtalets samlade kostnad är ca 2 000 000 kr / år och har varit så i många år.

Inför årets förnyelse har vi ett val att göra och det är om alla förvaltningar skall använda Microsofts 
molntjänst Office 365. Barn och utbildningsförvaltningen samt alla elever gör redan detta sedan snart 
2 år.

IT-chefens rekommendation är att ett beslut tas om att alla förvaltningar skall använda molntjänsten 
Office 365

Ärendets behandling
Om någon tidigare behandling av ärendet finns redogör du för den här. 

Dagens sammanträde 
Här redogör du för vad som hände under sammanträdet. Förslag till beslut under överläggningarna 
(yrkanden) med angivande av namn och partibeteckning. Beslutsgång (propositionsordning) en 
redovisning av hur ordföranden ställt de förtroendevaldas förslag mot varandra och vilket beslut 
ordföranden anser att nämnden beslutat bifalla. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/116 Tjänsteutlåtande
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Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §73  dnr 2019/98

Förbundsordning Sydarkivera

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att  

Att anta förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 
förbundsmedlemmar och ekonomi. 

Att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2021. 

Att finansiering av Mönsterås kommuns del av Sydarkiveras kostnader för 2021 sker genom att 
360 000 kronor belastar kommunledningskontoret.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen i Mönsterås kommun beslutade 2019-05-07 §69 att ge kommunalråd Anders 
Johansson (C) och kommunchef Fredrik Johansson i uppdrag att underteckna 
anslutningsöverenskommelse och avsiktsförklaring med Sydarkivera. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 1 januari 2015. Sydarkivera är en gemensam 
arkivorganisation som har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer åt 
förbundsmedlemmarna. För en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med 
förbättrade rutiner i den löpande verksamheten en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder 
därför förbundsmedlemmarna utbildning samt råd och stöd. En förutsättning för att ta del av 
förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkivera 
förbundsstyrelse utses till arkivmyndighet. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-09-08 §256
KS 2019/98 Tjänsteutlåtande
KS 2019/98 Förbundsordning följebrev
KS 2019/98 Beslut Sydarkivera förbundsfullmäktige 2019-04-05
KS 2019/98 Reviderad verksamhetsplan 2020 med budget och plan för 2021-2022 Sydarkivera  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §74  dnr 2020/165

Arkivreglemente för Mönsterås kommun

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta Arkivreglemente för Mönsterås kommun att gälla från 2021-01-01 
tills vidare. 

Genom detta reglemente upphävs Arkivreglemente för Mönsterås kommun antaget av 
kommunfullmäktige 1993-03-18 §30. 

Sammanfattning  
Information behövs både idag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då 
behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att 
verksamhetsinformationen bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig 
informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 
1991:446 samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I arkivreglementet finns särskilda 
bestämmelser för Mönsterås kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § 
arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information 
lagras, struktureras och förmedlas. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-09-08 §257
KS 2020/165 Arkivreglemente för Mönsterås kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §75  dnr 2020/161

Gallring av räkenskapshandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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 
KSAU 2020-09-29 §266
KS 2020/161 Bilaga. Gallring av räkenskapshandlingar  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §76  dnr 2020/101

Organisation Räddningstjänsten

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner organisationsförändringen gällande räddningstjänsten. 

Sammanfattning  
Som en följd av att det finns nära samverkan mellan kommunens säkerhetssamordnare och 
räddningstjänsten finns det fördelar med att flytta organisationen för räddningstjänsten från tekniska 
förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. 

Räddningstjänsten i Mönsterås har samverkan med räddningstjänsterna i Högsby och Oskarshamn. 
Båda dessa organisationer ligger organisatoriskt under kommunledningsförvaltningen och 
kommunchefen. 

Förändringen har diskuterats i enighet mellan kommunchef, teknisk chef och räddningschef i enighet. 
Riskanalys och MBL förhandling har genomförts i enighet. 

Dagens sammanträde 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

I handlingarna finns beslut från KSAU och en text under rubriken sammanfattning. 
Socialdemokraterna önskar en tydlighet i material och handlingar om vad som är utredningar och 
tjänsteskrivelser. Även föredragningsbilder kan skickas ut innan dragning av beslutsärenden.

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-09-08 §263
KSAU 2020-05-12 §158

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §77  dnr 2020/176

Tjänsteutlåtande avseende utredning om RTJ-förbund

Beslut 
Kommunstyrelsen ger Mönsterås räddningstjänst i uppdrag att tillsammans med räddningstjänsterna 
i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Högsby och Oskarshamn utreda 
förutsättningarna för att 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. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-10-06 §285
KS 2020/176 Tjänsteutlåtande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §78  dnr 2020/103

Rapportering av icke verkställda beslut 2020

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten av icke verkställda beslut 2020, kvartal 1 och 2 till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Ett av de rapporterade besluten kvartal 1 är verkställda, men efter tre månader från beslutsdatum. 
Två beslut är avslutade av annan anledning, utan att verkställas. Därmed finns 5 beslut som ännu inte 
är verkställda kvartal 1. 

Rapporten för kvartal 2 innehåller nio beslut. Fyra beslut är avslutade av annan anledning utan att 
verkställas. Därmed finns fyra beslut som ännu inte är verkställda, samt ett beslut med avbrott i 
verkställighet. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-05-26 §177
KSAU 2020-09-08 §262
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §79  dnr 2020/150

Motion - Handsprit i kommunens lokaler

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen 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 
KSAU 2020-10-06 §290
KS 2020/150 Yttrande
KS 2020/150 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §80  dnr 2019/99

Motion - Öppet vatten längs Sjögatan 2019

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås 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 
KSAU 2020-09-29 §281 
KS 2019/99 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §81  dnr 2018/203

Motion -  Handikappanpassning Badplats Färjeläget

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås 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 
KSAU 2020-09-29 §282
KS 2018/203 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §82  dnr 2019/170

Medborgarförslag - Hastighetsdämpning Mönsterås kommun

Beslut 
Kommunstyrelsen anser 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:
2020-10-13

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 
KSAU 2020-09-29 §280
KS 2019/170 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §83  dnr 2018/144

Medborgarförslag: Skyltning av promenadväg i Blomstermåla

Beslut 
Kommunstyrelsen anser 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 
KSAU 2020-09-29 §279 
KS 2018/144 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §84  dnr 2018/158

Valärende

Beslut 
Renée Solstad (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning  
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-21 §78 entledigades Madelene Amberman (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §85  dnr 2020/1

Meddelanden 

Beslut 
Inkomna meddelandens läggs till handlingarna.  

Sammanfattning  
Inkomna meddelandens delges kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §86  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar delegationsbeslut enligt bifogad lista till protokollet. 

Sammanfattning  
I ärendet bifogas förteckningar över delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-13

Kommunstyrelsen

KS §87  

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar bland annat om följande: 

Covid-19
Migrationsverkets avveckling
Sjuktal anställda till och med 2020-08-31
Total arbetslöshet september 2020
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat 
Tillgänglighetsguide 
Vaccin mot säsongsinfluensa till personalen inom vård- och omsorg
Fler till Kalmar län, lansering av ny webbplats 
Digital agenda för Kalmar län 
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