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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §23  dnr 2021/36

Införande av vakthavande befäl

Beslut 
Kommunstyrelsen ger Mönsterås räddningstjänst i uppdrag att ingå i införandet av vakthavande 
befäl (inre befäl) i Trygghet och ledningscentralen (TLC) i Kalmar genom tecknande av bifogade avtal. 

Införandet och dess årliga kostnader är beroende av hur många räddningstjänster i Kalmar län som 
väljer att ingå, varför två avtal är framtagna. För Mönsterås räddningstjänst kommer det vid nio 
samverkanskommuner bli en kostnad på 235 906 kronor per år medan för tolv 155 624 kronor per år. 

Sammanfattning  
Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom brister som kommunerna har att hantera. 
Flera utredningar har gjorts som påpekar flertalet brister inom kommunal räddningstjänst. Bristerna 
gäller framförallt ledning av stora och komplexa räddningsuppdrag. 

Utredningarna har utmynnat i nya lagkrav som träder i kraft 1 januari 2021 med en 
omställningsperiod till januari 2022 där det bland annat kravställs att kommunen ska ha ett 
ledningssystem för räddningstjänsten, i vilken en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. 
Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast kontaktpunkt i tjänst i de 
kommunala räddningstjänsterna vilket underlättar för alla organisationer som behöver samverka 
med eller på annat sätt kontakta den kommunala räddningstjänsten. Den övergripande ledningen ska 
vid samverkan mellan kommuner utövas gemensamt. 

Räddningstjänsterna i Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, Borgholm, Högsby, 
Oskarshamn och Mönsterås kommuner är eniga om att samverka gällande de funktioner som de nya 
föreskrifterna kräver. Även Västervik, Hultsfred och Vimmerby är önskade samverkanskommuner 
med dessa tre kommuner utreder alternativa lösningar i närområdet. Därav presenteras två 
avtalsförslag med nio respektive tolv kommuner. Förslaget innebär en gemensam regional 
vakthavande räddningschef och ett gemensamt vakthavande befäl (inre befäl). Kostnader och 
fördelning framgår av avtalsförslagen.   

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-16 § 36 att kommunstyrelsen bör ge 
räddningstjänsten i uppdrag att ingå i införande av vakthavande befäl i Kalmar genom tecknande av 
bifogade avtal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Dagens sammanträde 
Räddningschef Ingemar Idh redogör för ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-16 § 36
KS 2021/36 Tjänsteutlåtande
KS 2021/36 Avtalsförslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §24  dnr 2021/49

Reglering av tomträttsavgäld Oknö 2022

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås justera tomträttsavgälderna för Korpemåla 1:139 samt Stranden 1 i 
enlighet med förslaget.

Sammanfattning  
År 2022-12-31 samt 2023-01-01 är det dags för en höjning av tomträttsavgäld för Korpemåla 1:139 
samt Stranden 1 enligt bifogad sammanställning. Korpemåla 1:139 är upplåten till Pataholms 
segelklubb och Stranden 1 till Marina Karlsson. 

Tomträttsavtalen justeras vid utgången av varje 10-årsperiod. Beräkningen för dessa fastigheter sker 
på följande sätt: uppräkning med KPI – ett årsmedel mellan 2010 och 2020.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-02 § 61 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att justera tomträttsavgälderna för Korpemåla 1:139 samt Stranden 1 i enlighet 
med förslaget.

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-02 § 61 
KS 2021/49 Justering av tomträttsavgäld 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §25  dnr 2021/49

Reglering av tomträttsavgäld Oknö 2022

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås justera tomträttsavgälderna för 7 fastigheter på Oknö i enlighet med 
förslaget.

Sammanfattning  
År 2022 är det dags för en höjning av tomträttsavgäld för 7 fastigheter enligt bifogad 
sammanställning. 

Tomträttsavtalen justeras vid utgången av varje 10-årsperiod. Beräkningen sker på följande sätt: 
taxeringsvärdet (år 2021) minus erlagd anläggningsavgift för vatten/avlopp (reducering med erlagd 
avgift uppräknad med KPI) x 1,33 x avgäldsränta.

För uppräkning av avgälden till år 2021, sänktes avgäldsräntan från 3,25% till 3,0 % och vi föreslår att 
detsamma sker även till regleringen år 2022.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-02 § 62 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att justera tomträttsavgälderna för 7 fastigheter på Oknö i enlighet med 
förslaget.

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-02 § 62
KS 2021/49 Lista för uppräkning tomträtter Oknö 2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §26  dnr 2020/120

Medborgarförslag - Vägavspärrningar Oknö

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Mårten Edlund föreslås att Mönsterås kommun sätter upp vägspärrar 
på Stenskärsvägen, Oknö.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-02 § 64 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Anders Johansson (C) yrkar på att medborgarförslaget ska återremitteras för vidare 
utredning om var vägavspärrningarna ska placeras. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-02 § 64 
KS 2020/120 Yttrande 
KS 2020/120 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §27  dnr 2019/258

Medborgarförslag - Avstängda vägar Oknö 

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Per Hedberg föreslås att vägavspärrningar på Oknö avvecklas samt 
att kommunen utreder möjligheten till kollektivtrafik på Oknö. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-02 § 65 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Anders Johansson (C) yrkar på att medborgarförslaget ska återremitteras för vidare 
utredning om var vägavspärrningarna ska placeras. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-02 § 65
KS 2019/258 Yttrande 
KS 2019/258 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §28  dnr 2020/84

Detaljbudget 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget för teknisk förvaltning och kommunledningsförvaltning. 

Informationen gällande övriga nämnder detaljbudgetar läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Samtliga nämnder har skickat sina detaljbudgetar till kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-02 § 67 att kommunstyrelsen bör godkänna 
detaljbudget för teknisk förvaltning och kommunledningsförvaltning. 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande Håkan Spärlin (C), socialchef Annelie Gollungberg och controller Fredrik 
Thunberg redogör för socialnämndens detaljbudget för år 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jacqueline Doohan (C), skolchef Magnus Sjöstedt och 
controller Madeleine Sandell redogör för barn- och utbildningsnämndens detaljbudget för år 2021. 

Ekonomichef Sara Johansson redogör för detaljbudget för teknisk förvaltning och 
kommunledningsförvaltning för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/84 Detaljbudget år 2021 kommunledningsförvaltning
KS 2020/84 Detaljbudget år 2021 teknisk förvaltning 
KS 2020/84 Detaljbudget år 2021 socialnämnden 
KS 2020/84 Detaljbudget år 2021 barn- och utbildningsnämnden 
KS 2020/84 Detaljbudget år 2021 miljö- och byggnadsnämnden 
KS 2020/84 Detaljbudget år 2021 kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §29  dnr 2021/58

Årsredovisning 2020

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för år 2020 samt lägga nämndernas och 
bolagens redovisningar till handlingarna. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun uppvisar ett resultat för 2020 på 17,1 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 
det budgeterade resultatet på 5,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 11,2 
miljoner kronor. Resultatet för 2019 uppgick till -2,4 miljoner kronor. Årets positiva resultat beror 
främst på de extra generella bidrag som kommunerna har fått under året kopplat till rådande 
pandemi. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-09 § 71 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2020 samt lägga nämndernas och bolagens 
redovisningar till handlingarna. 

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

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna är nöjda med ett positivt resultat för 2020. Vi känner tacksamhet till den 
socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna som sett till att vi fått ekonomiska 
medel att möta pandemin. Det har varit ett extremt år för att genomföra effektiviseringsarbeten och 
utarbeta ekonomiska prognoser. Bara mellan den sista prognosen för 2020 i november/december 
och bokslutet är differensen närmar 40 miljoner kronor.

Under 2021 ser vi fyra viktiga fokusområden för kommunstyrelsen:

- Fortsatt förbättrade uppföljningar och prognoser för året
- fortsatt arbete i förvaltningarna med budgetföljsamhet
- åstadkomma ett trendbrott gällande antalet anställda
- förbättrade hälsotal för våra medarbetare

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-09 § 71 
KS 2021/58 Årsredovisning 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §30  dnr 2021/59

Revidering av investeringsbudget 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna revideringen av investeringsbudgeten. 

Sammanfattning  
Förslag till reviderad investeringsbudget har upprättats. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-02 § 66 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna revideringen av investeringsbudgeten. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-02 § 66
KS 2021/59 Reviderad investeringsbudget 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §31  dnr 2020/84

Månadsuppföljning februari 2021 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för kommunens budgetuppföljning per 28 februari 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §32  dnr 2021/37

Förfrågan om medverkan och medfinansiering - Kustlandet Leader

Beslut 
Mönsterås kommun ska fortsatt medverka i Kustlandet Leader och godkänner förslaget på 
medfinansiering vilket innebär 137 502 kronor/år för åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun har deltagit i leaderområde Kustlandet sedan år 2000 (tre programperioder). 
Kustlandet har under denna tid omfattat hela eller delar av kommunerna Norrköping, Söderköping, 
Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. Det centrala temat har alltid varit kustnära 
landsbygdsutveckling. 

Under 2014-2020 har Kustlandets totala budget för programperioden varit 39,8 miljoner kronor. Av 
dessa har Mönsterås kommun medfinansierat 0,96 miljoner kronor (137 502 kr/år). Sammanlagt har 
150 projekt beviljas varav 18 i Mönsterås (ytterligare projekt gynnar flera kommuner). 

För kommande programperiod, år 2021-2027, har Jordbruksverket tilldelat Kustlandet en budget på 
10,7 miljoner kronor. Kustlandet ansöker om medfinansiering från Mönsterås kommun för periodens 
första två år till att börja med. Beloppet ligger kvar på samma nivå som tidigare, det vill säga 137 502 
kronor/år. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-16 § 45 att kommunstyrelsen bör besluta att 
Mönsterås kommun fortsatt ska medverka i Kustlandet Leader och godkänna förslaget på 
medfinansiering. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-02-16 § 45
KS 2021/37 Förfrågan om medverkan och medfinansiering 
KS 2021/37 Utvärdering programperiod 2014-2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §33  dnr 2020/239

Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta fram nya riktlinjer och anvisningar för ekonomistyrningen i 
Mönsterås kommun. 

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning  
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsens uppsikt över 
nämndernas verksamhet är ändamålsenlig. Kommunstyrelsens yttrande över rapporten, med 
redogörelse för planerade åtgärder ska vara revisorerna tillhanda senast 31 mars 2021. Nedan 
beskrivs rapporten och åtgärder i korthet.

PwC rekommenderar i rapporten att kommunstyrelsen ska inrätta ett årshjul som beskriver 
kommunstyrelsens samordning av uppsiktsplikten.  Detta är ett arbete som kommer att göras av 
kommunledningskontoret under 2021. Arbetet är delvis påbörjat under 2020 men har försenats till 
följd av en större uppgradering av ekonomisystemet och kommunens ekonomiska kodplan. 

De riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning som tas fram ska bland annat beskriv kommunens 
styrmodell och som anger principerna för styrning, ledning och uppföljning och illustreras i ett 
årshjul.

Under 2020 har ekonomisystemet uppgraderats och den ekonomiska kodplanen är utbytt för att ge 
en tydligare bild över ekonomin. Ett planerings- och uppföljningssystem ska inrättas från och med 
2021 och att arbete pågår med att ta fram anvisningar för den löpande ekonomiska rapporteringen 
från nämnderna. 

I arbetet ingår också att se över strukturen på de mål och uppdrag som lämnas i budget och andra 
styrande dokument. Syftet är främst att få en tydligare bild över samtliga mål samt att samla dessa i 
ett nytt planerings- och uppföljningssystem för bättre rapportering.

Ett nytt reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Nästa steg i 
arbetet är att beskriva processen i nämndarbetet. 

Rapporten från PwC kommer att vara med som en grund i det fortsatta arbetet med att stärka 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-09 § 73 att kommunstyrelsen ska ta fram nya 
riktlinjer och anvisningar för ekonomistyrningen i Mönsterås kommun. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-09 § 73
KS 2020/239 Revisionsrapport 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §34  dnr 2021/52

Digitala kommuner i Kalmar län 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Mönsterås kommun avser att deltaga och samverka i 
uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” enligt beslutsunderlaget. 

Sammanfattning  
Kommunförbundet i Kalmar län har fått i uppdrag av förbundets styrelse att samordna och erbjuda 
kommunerna olika insatser avseende digitalisering. Uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” 
påbörjades hösten 2020 med framtagning av vision och förtydligande av riktning för 2021/2022 
genom enkäter och intervjuer med kommunerna i länet. Redovisning av resultat och diskussioner har 
skett löpande hösten 2020 i kommunchefsnätverket, på kommunförbundets styrelsemöten och med 
Region Kalmar län (Regional Digital Agenda). Vid kommunförbundets styrelsemöten den 4 februari 
2021 godkändes att beslutsunderlaget skickas ut till kommunerna för politiskt beslut som en 
avsiktsförklaring och samverkan avseende digitalisering. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-03-02 § 69 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att Mönsterås kommun avser att deltaga och samverka i uppdraget ”Digitala 
kommuner i Kalmar län” enligt beslutsunderlaget.

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-02 § 69
KS 2021/52 Digitala kommuner i Kalmar län 

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §35  dnr 2020/103

Rapportering av icke verkställda beslut 2020

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporteringen av icke verkställda beslut 2020, kvartal 4 till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Totalt finns nio rapporterade beslut. Ett av besluten av avslutat av annan anledning utan att 
verkställas. Därmed finns två beslut som ännu inte är verkställda samt sex beslut med avbrott i 
verkställigheten. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-02 § 68
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §36  dnr 2021/1

Meddelanden 

Beslut 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-16

Kommunstyrelsen

KS §37  

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande: 

Rekrytering av socialchef samt miljö- och byggchef pågår. 

Årsredovisningarna kommer att signeras digitalt. 
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