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Plats Distansmöte via Microsoft Teams 

Tid 2021-02-09, Klockan 13:10-15:40

Beslutande Anders Johansson (C) 
Jens Robertsson (C)
Jimmy Persson (C)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Katarina Johansson (C)
Åsa Ottosson (M)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Robert Rapakko (S)
Lejla Radovic (S)
Lars Hollner (S)
Christer Olsson (SD)
Renée Solstad S, tjänstgörande ersättare 
Jacqueline Doohan (C), tjänstgörande ersättare 

Övriga Närvarande Britt-Marie Domeij (M), icke tjänstgörande ersättare 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), icke tjänstgörande ersättare
Christine Dahlgren, miljösamordnare § 1 
Anneli Nielsen, miljö- och byggchef § 2 
Fredrik Sandqvist, kris- och beredskapssamordnare § 3 
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef § 4
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef § 4
Frida Emtorp, planarkitekt § 4
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Jens Robertsson och Robert Rapakko 

Justering plats och tid Digital justering

           Underskrifter
Paragrafer 1-21

Sekreterare Frida Welin

Ordförande  Anders Johansson

Justerande  Jens Robertsson Robert Rapakko  

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-02-09
Datum för anslags uppsättande 2021-02-17
Datum för anslags nedtagande 2021-03-11
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Ärenden 
                                        

§ 1 Energirådgivning 2021-2023 2020/232
§ 2 Serveringstillstånd Timmernabbens båtsällskap
§ 3 Handlingsplan mot hot och våld 2021/2
§ 4 Detaljplan Korpemåla 1:139 2020/52
§ 5 Attestantförteckning 2021 2021/22
§ 6 Ramavtal 2021 - Kvinnojouren Kalmar 2021/21
§ 7 Samverkansavtal Teknikcollege Östra Småland 2022-2026 2021/15
§ 8 Medborgarförslag - Badplats Timmernabben 2019/153
§ 9 Medborgarförslag - Åtgärder för att minska skadegörelsen 

på Tillingeskolan
2019/277

§ 10 Medborgarförslag - Busshållplatser E22 2020/131
§ 11 Motion - Uteplats bakom Prästkullen 2019/1
§ 12 Motion - Ny trafiklösning för ökad säkerhet vid 

Ljungnässkolan
2019/142

§ 13 Motion - Färja till Öland från Mönsterås 2020/29
§ 14 Motion - Cykelfärja 2020/63
§ 15 Motion - Turistnäringen i Mönsterås 2020/55
§ 16 Motion - Äldreomsorgslyftet 2020/159
§ 17 Motion - Övergångsställen vid förskolor, skolor och 

fritidshem mm
2020/185

§ 18 Motion - Informationssäkerhet 2020/225
§ 19 Delegationsbelsut
§ 20 Meddelanden 2021/1
§ 21 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §1  dnr 2020/232

Information kring Energirådgivning 2021-2022

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Mönsterås kommun ska delta i energirådgivning med 
programperioden 2021-2022. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-12-15 § 396 att kommunstyrelsen bör besluta att 
Mönsterås kommun ska delta i energirådgivningens nästa programperiod. 

Dagens sammanträde 
Miljösamordnare Christine Dahlgren informerar om kommunens arbete med energirådgivning. 
Mönsterås samverkar med andra kommuner i länet och från om med 2021 går projektet in i en ny 
programperiod.  

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-12-15 § 396
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §2  

Serveringstillstånd Timmernabbens Båtsällskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ompröva sitt beslut från 2020-10-13 § 70. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-13 § 70 att bevilja Timmernabbens Båtsällskap 
serveringstillstånd med villkoren att föreningens styrelse under 2020 gör kunskapsprov och därefter 
ska varje nyvald styrelsemedlem under sitt första år som ledamot genomföra kunskapsprovet. 
Båtsällskapet ska även anmäla varje serveringstillfälle senast två veckor innan till 
tillsynsmyndigheten. Timmernabbens Båtskällskap har i skrivelse från 2020-11-02 bett 
kommunstyrelsen att ompröva beslutet gällande villkoren för serveringstillståndet. 

Styrelsen som verksamhetsutövare är ansvariga för alkoholserveringen. Det innebär att styrelsen ska 
ha kunskap om sin verksamhet och vad det innebär för var och en. Alkohollagen är en 
skyddslagstiftning med stränga straff om det begår oegentligheter. Därför anser kommunstyrelsen 
att hela styrelsen, som kan bli personligt ansvariga, behöver ha kunskap om vad servering av alkohol 
innebär. 

Hela styrelsen ska göra kunskapsprovet men kommunen kräver endast att en ska få godkänt resultat 
för att styrelsens ska få sitt tillstånd. Detta för att få styrelsen att läsa på och utbilda sig inom 
alkohollagstiftningen och dess intentioner. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-15-15 § 395 att kommunstyrelsen inte bör ompröva 
sitt beslut. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-12-15 § 395
Skrivelser från Timmernabbens Båtsällskap
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §3  dnr 2021/2

Handlingsplan mot hot och våld

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

Kommunchefen får i uppdrag att belysa situationen rörande hot och våld mot förtroendevalda. 

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. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-01-19 § 4 att kommunstyrelsen bör anta 
Handlingsplan mot hot och våld. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-01-19 § 4  
KS 2021/2 Handlingsplan mot hot och våld
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §4  dnr 2020/52

Detaljplan Korpemåla 1:139 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta Detaljplan för Korpemåla 1:139 samt upphäva delar av 
strandskyddet. 

Sammanfattning  
Planens syfte är att möjliggöra så att en verksamhet kan samlas på en lokal genom att möjliggöra för 
vinterförvaring av båtar i anslutning till småbåtshamnen. Planförslaget ändrar bestämmelsen i 
gällande detaljplan från att båtupplag ej är tillåtet till att båtupplag tillåts inom vissa områden. 
Planförslaget möjliggör också för uppförandet av en byggnad för båtupplag. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 19 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen och upphäva delar av strandskyddet. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-02 § 19
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-10 § 163
KS 2020/52 Planbeskrivning 
KS 2020/52 Granskningsutlåtande 
KS 2020/52 Samrådsredogörelse 
KS 2020/52 Undersökning 
KS 2020/52 Naturvärdesinventering 
KS 2020/52 Plankarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §5  dnr 2021/22

Attestantförteckning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner attestantförteckningen. 

Sammanfattning  
I ärendet föreligger en lista över de personer som har rätt att teckna beslutsattest från 
kommunledningskontoret. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-02 § 29 att kommunstyrelsen bör godkänna 
attestantförteckningen. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-02 § 29
KS 2021/21 Attestantförteckning förslag 
KS 2021/21 Attestantförteckning kultur- och fritidsförvaltningen 
KS 2021/21 Attestantförteckning tekniska förvaltningen 
KS 2021/21 Attestantförteckning kommunledningskontoret 
KS 2021/21 Attestantförteckning barn- och utbildningsförvaltningen 
KS 2021/21 Attestantförteckning socialförvaltningen 
KS 2021/21 Attestantförteckning miljö- och byggförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §6  dnr 2021/21

Ramavtal 2021 - Kvinnojouren Kalmar 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ramavtalet för år 2021 med Kvinnojouren Kalmar. 

Sammanfattning  
Kvinnojouren Kalmar har beslutat att uppdatera sitt ramavtal med biståndsgivande kommuner. 
Ramavtalet innebär att för invånare från Mönsterås kommun är första veckan på Kvinnojouren 
Kalmar kostnadsfri. Därefter debiteras 200 kronor per kvinna/dygn och 100 kronor per barn/dygn. 
Övriga kommuner betalar 600 kronor per kvinna/dygn och 300 kronor per barn/dygn. Övriga villkor 
framgår av avtalet.  

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-02-02 § 30 att kommunstyrelsen bör godkänna 
ramavtalet med kvinnojouren Kalmar. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-02-02 § 30
KS 2021/21 Följebrev 
KS 2021/21 Ramavtal 2021 – Kvinnojouren Kalmar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §7  dnr 2021/15

Samverkansavtal Teknikcollege Östra Småland 2022-2026

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet med Teknikcollege Östra Småland för åren 2022-
2026. 

Sammanfattning  
Teknikcollege är en samverkansplattform i Sverige för industrins kompetensförsörjning. Konceptet 
bygger på att minst tre kommuner går ihop och bildar ett Teknikcollegeområde där företag, 
kommuner och utbildningssamordnare samarbetar i syfte att öka intresset för industrin och dess 
utbildningar. Teknikcollege Östra Småland har funnits sedan 2012 och är numera ett 
samverkansprojekt mellan Additivt Teknikcenter AB i Hultsfred, Mönsterås kommun, Oskarshamns 
kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun. 

Grundprincipen för fördelning av driftkostnaderna är i relation till kommunens befolkningsmängd. 
För Mönsterås kommuns del innebär det en kostnad om 585 000 kronor fördelat på 5 år. För 
perioden 2018-2021 har kostnaderna delats mellan sex kommuner i norra Kalmar län. Nästa 
certifieringsperiod avser 2022-2026. Oskarshamns kommun agerar huvudman och har ett 
arbetsgivaransvar för den regionala processledaren och ansvarar för budget och administration. 
Uppsägningstiden är 12 månader. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 31 att kommunstyrelsen bör godkänna 
samverkansavtalet med Teknikcollege Östra Småland. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-02-02 § 31
KS 2021/15 Missiv samverkansavtal 
KS 2021/15 Beslut Oskarshamns kommun 
KS 2021/15 Förslag samverkansavtal 
KS 2021/15 Kriterier Teknikcollege 
KS 2021/15 Samverkansavtal Gymnasieregion norra Kalmar län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §8  dnr 2019/153

Medborgarförslag - Badplats Timmernabben 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med följande yttrande: 

Sammanfattning  
I ett medborgarförslag inskickat av styrelsen i Timmernabbens samhällsförening föreslås att 
Mönsterås kommun förskönar och säkrar ”ångbåtsbryggan” i Timmernabbens hamn. 

Yttrande 
Under 2021 kommer reparation av flytbryggan ske. När det gäller betongfundamentet längst ut på 
bryggan har dykare samt besiktningsman analyserat möjligheter till åtgärder. Deras bedömning är att 
fundamentet inte är av akut behov av lagning utan istället bör stängas av och besiktas var tredje år 
för att säkerställa att fara inte uppkommer. Att restaurera fundamentet bedöms innebära en kostnad 
på flera hundratusen kronor. Medel som de närmaste åren behövs bättre på annat håll i kommunen.   

Kommunen har under november månad köpt in 2 soffor som kommer skänkas till Timmernabbens 
båtsällskap med syftet att de ska ställas upp i Timmernabbens hamn. Sofforna är gjorda av Bengt 
Johansson i Nyebo. 

Kommunen har även under hösten 2020 gett Timmernabbens båtsällskap möjlighet att utöka sitt 
arrende i Timmernabbens hamn med ångbåtsbryggan flytbrygga.

Angående önskemål om badplats vid bryggan är det inte att rekommendera med tanke på 
närliggande båttrafik. Båttrafik är också huvudsyftet med hela området. Dessutom ligger Danska 
varvets badplats med en lång fin brygga ut i havet bara några hundra meter söderut. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-12-15 § 403 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-12-15 § 403 
KS 2019/153 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §9  dnr 2019/277

Medborgarförslag - Åtgärder för att minska skadegörelsen på 
Tillingeskolan

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Anna Broette föreslås att kommunen utreder åtgärder för att minska 
skadegörelsen på Tillingeskolan under kvällar och helger. 

Yttrande 
Mönsterås kommun har anlitat Securitas som ronderar kommunala fastigheter kvälls- och nattetid. 
Detta görs för att upptäcka eventuella brott eller andra förseelser kring kommunens fastigheter. 

Mönsterås kommun har ett brottsförebyggande råd (BRÅ) där Polisen ingår. Frågan har varit uppe 
efter att samtal kommit från boende i Timmernabben. Vid det tillfället utökade Polisen sin 
patrullering in området och på senare tid har ingen skadegörelse eller annat rapporterats från 
området.

Från skolan är uppfattningen att det är en bra miljö och lugnt under skoltid på Tillingeskolan och har 
varit så hela höstterminen. Skolan arbetar förebyggande och främjande i arbetet med elevernas 
välbefinnande och för att de skall lyckas bra med skolarbetet. Under höstterminen 2020 har en 
elevhälsosamordnare jobbat 50% på skolan för att bygga upp bra rutiner tillsammans för 
elevhälsoarbetet på skolan. Det har gjorts i samarbete med övrig personal på skolan.

Om det uppkommer liknande händelser på nytt finns möjlighet att starta upp kvällsvandring och 
vanligtvis sker via ortens föreningar. I dagsläget finns ingen sådan överenskommelse upprättad.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 25 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-02-02 § 25
KS 2019/277 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §10  dnr 2020/131

Medborgarförslag - Busshållplatser E22 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

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

Yttrande
Medborgarförslaget ligger i linje med den planering Mönsterås kommun, Region Kalmar, KLT och 
Trafikverket arbetar med. En avsiktsförklaring är signerad mellan Mönsterås kommun, Region Kalmar 
och Trafikverket, där uppförandet av en busstation placeras vid Högemålavägens/Åsevadsgatans 
anslutning till E22.

Precis som medborgarförslaget nämner är närheten till Parkskolan och Mönsterås centrum två 
viktiga aspekter i val av placering av busstation. En station är en entré till samhället och att placera 
den i höjd med Åsevadsgatan ger en naturlig kontakt mellan stationen och samhällets centrum. 
Ombyggnaden av Åsevadagatan har delvis gjorts med ny busstation i åtanke.    

En busstation på E22 måste ha säkra transporter till och från hållplatsen, därför är Mönsterås 
kommuns inställning att i samband med att busstationen anläggs måste också en tunnel för fordons- 
och gång/cykeltrafik anläggas samtidigt. 

Parkering till stationen är tänkt att ske på den västra sidan. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 24 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-02 § 24
KS 2020/131 Kartbilaga 
KS 2020/131 Medborgarförslag  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §11  dnr 2019/1

Motion - Uteplats bakom Prästkullen

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och tilldela 
samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att genomföra de åtgärder som föreslås i detaljplanen 
kvarteret Ringblomman med flera. 

Sammanfattning  
I motion inlämnad av Anna-Lena Josefsson (C) föreslås att Mönsterås kommun utreder möjligheten 
att anordna en lättillgänglig rekreationsplats på toppen av kullen bakom Prästkullen och 
Smörblomman samt att om en utredning visar att det är lämpligt så snart som möjligt anlägger en 
rekreationsplats till glädje för många av de boende. 

Yttrande 
Parken bakom Prästkullens servicehus, är ett av de mest centrala och värdefulla grönområdena i 
Mönsterås tätort. De två naturlika kullarna ingick i den historiska prästparken. Kullarna är bevuxna av 
flertalet äldre träd, bland annat ett antal stora ekar, men har även ett rikt busk- och fältskikt. 
Buskvegetationen utgör ett gott skydd för småfåglar och de äldre träden har goda förutsättningar för 
att gynna den biologiska mångfalden. 

I detaljplanarbetet med Kv. Ringblomman pekades området ut som viktig att bevara för sina natur- 
och rekreationsvärden. I planbeskrivningen finns förslag till att utveckla området med sittbänkar och 
planteringar i den glänta som finns mellan de två kullarna. Syftet med detta är att bevara kullarnas 
naturkaraktär och istället utveckla den del som idag är gräsmatta.

Att anlägga en rekreationsplats uppe på kullen, tillgänglig för funktionsnedsatta, skulle innebära en 
väldigt lång ramp som tillsammans med viloplan skulle ta mycket av områdets yta i anspråk. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 23 att kommunstyrelsen bör föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt tilldela samhällsbyggnadsavdelningen 
uppdraget att genomföra de åtgärder som föreslår i detaljplanen kvarteret Ringblomman med flera. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-02 § 23
KS 2019/1 Plankarta 
KS 2019/1 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §12  dnr 2019/142

Motion - Ny trafiklösning för ökad säkerhet vid Ljungnässkolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och tilldela 
samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att se över trafiksituationen vid Kaptensvägen och 
Ljungnäsvägen och genomföra en översyn för säkra skolvägar på Ölandsgatan och Åsgärdsgatan för 
att främja trafiksäkerheten. 

Att förlägga tung trafik från Kaptensvägen till Blanka ängars väg rekommenderas inte då förskolan nu 
är belägen i östra delen av Blanka ängars väg. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Robert Rapakko (S), föreslås att en gata för tung trafik via Kaptensvägen och 
Blanka ängars väg utreds, att belysningen på Blanka ängars väg och Kaptensvägen förstärks samt att 
arbetet med säkra skolvägar fortsätter med översyn av Ölandsgatan och Åsgärdsgatan. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-12-15 § 404 att kommunstyrelsen bör föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-12-15 § 404
KS 2019/142 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §13  dnr 2020/29

Motion - Färja till Öland från Mönsterås

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Åsa Ottosson (M) föreslås att Mönsterås kommun utreder möjligheterna för att 
skapa ett avtal med Borgholms kommun om samarbete som syftar till färjetrafik sommartid mellan 
Mönsterås och Borgholm. 

Yttrande
Mönsterås kommun ser positivt på om en färjeförbindelse etableras mellan Mönsterås och 
Borgholm. Dialog har förts med en aktör som dock är avvaktande till följd av pandemiläget. Ny 
kontakt kommer att initieras från Mönsterås kommun under våren.

Någon kontakt med Borgholms kommun har inte tagits. Eftersom båda kommunerna ser positivt på 
en färjeförbindelse kan en avsiktsförklaring upprättas. Innebörden är att båda kommunerna 
möjliggör att en färjeförbindelse kan upprättas om det finns en aktör som är intresserad av att 
trafikera en linje mellan Mönsterås och Öland.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 28 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-02-02 § 28 
KS 2020/29 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §14  dnr 2020/63

Motion - Cykelfärja 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Ulrica Widesdotter (S), Lars Hellberg (S) och Anne Blomqvist (S) föreslås att en 
färjelinje för cyklar mellan Mönsterås kommun och Borgholms kommun etableras, att 
bussförbindelser med möjlighet att ta med cyklar till och från färjan inrättas samt att kommun aktivt 
arbetar för att hitta medfinansiärer. 

Yttrande 
Mönsterås kommun ser positivt på om en färjeförbindelse etableras mellan Mönsterås och 
Borgholm. Dock är förutsättningen att det finns privata aktörer som är intresserade och kan få en 
sådan förbindelse ekonomiskt gynnsam. Dialog har förts med en aktör som dock är avvaktande till 
följd av pandemiläget. Ny kontakt kommer att initieras från Mönsterås kommun under våren.

Bussförbindelser sker främst via KLT. Möjlighet finns för privata aktörer att köra turer. KLT kartlägger 
kontinuerligt hur många passagerare det är på de turer som körs och tar även emot förfrågningar för 
att köra turer om det framkommer rutter där det beräknas att bli ett flertal passagerare. 

Motionen avser att det är Mönsterås kommun som aktivt ska hitta medfinansiärer vilket i sådana fall 
innebär att det är kommunen som har färjelinjen. Mönsterås kommun har varken ekonomi eller 
kompetens för att driva en sådan linje.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 26 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-02 § 26
KS 2020/63 Motion
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §15  dnr 2020/55

Motion - Turistnäringen i Mönsterås 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén föreslås att Mönsterås kommun lever upp till och 
vidareutvecklar ”Strategi för besöksnäringen 2014-2020”, att inbjudande skyltning sätts upp snarast 
på E22 samt att hamnområdet utvecklas till en attraktiv samlingsplats för kommuninvånare och 
turister. 

Yttrande 
Turiststrategin har funnits för perioden 2014 – 2020. Ett arbete ska startas för att ta fram en 
revidering av strategin. En viktig del i arbetet är att det kommer in förslag och idéer från politik, 
turistnäringen, företag och andra intressenter. Med anledning av situationen som råder med Covid-
19 är det en stor utmaning att bjuda in till en sådan dialog. Arbetet startas med att gå igenom vad 
som är uppfyllt och vad som återstår att göra. Steg två är att lägga till fler områden för att utveckla 
besöksnäringen inom Mönsterås kommun. Arbetet kommer att pågå under 2021.

Skyltning längs E22 har arbetats fram under 2020 och en fast skyltning kommer att finnas från både 
norrgående och södergående trafik. Skyltarna kommer att sättas upp under 2021.

Hamnområdet är under utveckling och ett viktigt steg är planen för hamnen. Under januari 2021 rivs 
silon och ett stort projekt med att bygga bostäder finns där en privat aktör är drivande. I nästa steg 
kommer det kunna bli fler bostäder där andra aktörer kommer att bygga attraktiva lägenheter i 
hamnområdet. En viktig del i planen kring hamnen är att det ska bli en attraktiv plats för både 
kommunens invånare och turister.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 27 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-02 § 27
KS 2020/55 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §16  dnr 2020/159

Motion - Äldreomsorgslyftet

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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:
2021-02-09

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.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår 2021-01-19 § 11 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-01-19 § 11 
KS 2019/159 Motion – Äldreomsorgslyftet 

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §17  dnr 2020/185

Motion - Övergångsställen vid förskolor, skolor och fritidshem mm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och tilldela 
samhällsbyggnadsavdelningen uppdragen: 

Att genomföra en översyn av trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter till och från skolan vid 
kommunens skolor och förskolor där kommunen är väghållare, samt

Att föreslå Trafikverket att de genomför en översyn av trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter 
till och från skolan vid kommunens skolor och förskolor där staten är väghållare. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att Mönsterås aktivt agerar och föreslår 
Trafikverket att göra en översyn av övergångsställen och där behov föreligger förbättrar 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter vid kommunens förskolor, skolor och fritidshem där 
Trafikverket ansvarar för vägnätet samt att kommunen gör en översyn av övergångsställen och där 
behov föreligger förbättrar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter vid kommunens förskolor, 
skolor, fritidshem där kommunen ansvarar för vägnätet. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 22 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-02-02 § 22
KS 2020/185 Lista på skolor i Mönsterås kommun 
KS 2020/185 Kartor över Blomstermåla, Fliseryd, Mönsterås, Timmernabben och Ålem 
KS 2020/185 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §18  dnr 2020/225

Motion - Informationssäkerhet

Beslut 
Motionen återremittieras. 

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 
KSAU 2021-01-19 § 10 
KS 2020/225 Motion - informationssäkerhet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §19  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar bifogat delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning  
I ärendet bifogas lista över delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §20  dnr 2021/1

Meddelanden 

Beslut 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-09

Kommunstyrelsen

KS §21  

Övriga frågor 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande: 

Annons gällande ny socialchef finns ute nu.  

Annons gällande ny miljö- och byggchef kommer att komma. 

Idrottsanläggningar öppnar upp för ungdomar födda från år 2002. 

Det pågår en utredning gällande länsgemensamt inre befäl till räddningstjänsten. 

Arbetsmiljöverket kommer att granska utvalda verksamheter i kommunen. 

Detaljplanen för hamnen kommer att tas upp på extrainsatt kommunstyrelse den 11 februari. 

Kommunalråd Anders Johansson informerar om fågelinfluensan som drabbat ett företag i 
kommunen. 
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