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Beslutande Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C) 
Jimmy Persson (C)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Madeleine Rosenqvist (KD) 
Robert Rapakko (S)
Lejla Radovic (S) 
Lars Hollner (S) 
Christer Olsson (SD) 
Jacqueline Doohan (C), tjänstgörande ersättare 
Lene Hollner (S), tjänstgörande ersättare 
Britt-Marie Domeij (M), tjänstgörande ersättare 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), tjänstgörande ersättare 

Övriga Närvarande Åsa Ottosson (M), del av §§ 40-51 
Sofia Frändberg, Kommuninvest § 40
Oscar Hjelte, Kommuninvest § 40
Sara Johansson, ekonomichef §§ 41-43 
Morgan Olsson, Oskarshamns kommun § 43
Anders Sporrong, Kalmar kommun § 43
Ambjörn Thunberg, folkhälsosamordnare § 44
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Jens Robertsson och Robert Rapakko 

Justering plats och tid Digital justering  

           Underskrifter

Paragrafer 40-51

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 2021-04-13
Datum för anslags uppsättande 2021-04-22
Datum för anslags nedtagande 2021-05-14
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§ 49 Delegationsbeslut
§ 50 Meddelanden 2021/1
§ 51 Kommunchefen informerar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §40  

Information – Kommuninvest 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Sofia Frändberg och Oscar Hjelte från Kommuninvest redogör för kommunanalys för Mönsterås 
kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §41  dnr 2020/84

Tillfällig ramökning för barn- och utbildningsnämnden år 2021

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens rambudget för år 2021 med 
beloppet 1 215 000 kronor. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun har för år 2021 erhållit ett tillfälligt anslag på 1,2 miljoner kronor i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 
rätt till, den så kallade skolmiljarden. Medlen fördelas under 2021 och ska användas till insatser i 
kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. 

Anslaget ska enligt riktlinjer redovisas och klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen. Kommunerna får själva bestämma hur pengarna ska användas. Det extra anslaget om 
1,2 miljoner kronor är inte budgeterat för inför 2021. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-06 § 88 att kommunstyrelsen bör utöka barn- och 
utbildningsnämndens rambudget för år 2021 med beloppet 1 215 000 kronor.

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-04-060 § 88
KS 2020/84 Tjänsteutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §42  dnr 2020/84

Budget 2021, Ekonomisk flerårsplan 2022-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås utöka kommunledningsförvaltningens budget med motsvarade kostnad 
för ny controller.  

Sammanfattning  
Det finns ett stort behov av att förstärka med ytterligare en controller på ekonomiavdelningen. 
Behovet består av ytterligare ekonomistöd till förvaltningarna och nämnderna men även för att 
skapa en backup-funktion som gör att sårbarheten minskar. Konsekvensen av uteblivet stöd för 
förvaltningschefer och nämnder kan bli att det fattas beslut på bristfälliga grunder eller att beslut 
uteblir.

Kommunledningsförvaltningen genom ekonomiavdelningen önskar att anställa ytterligare en 
controller för att tillgodose behovet som främst finns inom barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialnämnden. Personalkostnad inklusive sociala avgifter för ny controller per år uppgår till 673 000 
kronor. Den beräknade kostnaden föreslås utöka ramen för kommunledningsförvaltningen för år 
2021 och tillsvidare. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår 2021-04-06 § 89 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att utöka kommunledningsförvaltingens budgetram med motsvarade kostnad 
för ny controller. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020/84 Tjänsteutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §43  dnr 2020/176

Information – Räddningstjänsten förbundsutredningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Morgan Olsson förvaltningschef på kommunstyrelseförvaltingen i Oskarshamns kommun och Anders 
Sporrong från räddningstjänsten i Kalmar kommun redogör för den pågående utredningen gällande 
räddningstjänstförbund i Kalmar län. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §44  dnr 2021/67

Verksamhetsplan folkhälsa 2021-2022

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för folkhälsoarbetet för åren 2021-2022. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Ambjörn Thunberg redogör för förslaget till folkhälsoarbetets verksamhetsplan 
för åren 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-04-06 § 80
KS 2020/67 Verksamhetsplan folkhälsa 2021-2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §45  dnr 2020/105

Medborgarförslag - Belysningsstolpar Mastvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Maria Pedersen förslås att Mönsterås sätter upp belysningsstolpar på 
Mastvägen. 

Yttrande
Gång- och cykelbanan mellan Mastvägen och Strandavägen är inte belyst idag men ingår i ett vägnät 
som förövrigt är belyst. 

Från och med år 2020 har investeringsbudgeten för offentlig belysning flyttats från Mönsterås 
kommun till det helkommunägda bolaget Ålem energi. Det är dock fortfarande Mönsterås kommun 
som beställer var ny offentlig belysning ska anordnas. 

Trygghetsskapande belysning är viktigt i våra samhällen. Just denna sträckning har diskuterats och 
varit föremål för utredning. Inte minst avseende ett trygghetsperspektiv. Av olika anledningar har 
dock andra projekt prioriterats före detta. 

Tekniska förvaltningen föreslår att denna sträckning lyfts i de diskussioner Mönsterås kommun och 
Ålem energi har avseende vilka områden ny offentlig belysning ska sättas upp på.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-06 § 82 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-04-06 § 82 
KS 2020/105 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §46  dnr 2020/12

Motion - GC-bana Skogskyrkogården 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att Mönsterås kommun snarast utreder 
möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan Mönsterås centrum och Skogskyrkogården. 

Yttrande 
Sträckan mellan befintlig gång- och cykelväg öster om Sjögatan till Skogskapellet är drygt 1,8 km om 
en ny separerad gc-väg dras i samma sträckning som befintlig bilväg.

Tekniska förvaltningen delar motionens goda avsikt att det ska kännas tryggt att ta sig till och från 
kommunens målpunkter med cykel. Dock konstaterar förvaltningen att det ekonomiska utrymmet är 
väldigt begränsat för nya cykelvägar, och när denna sträcka ställs mot andra sträckor är 
förvaltningens bedömning att en gång- och cykelväg inte bör prioriteras till skogskapellet. 

En kostnadsbedömning visar att en gång- och cykelbana för den aktuella sträckningen skulle innebära 
en anläggningskostnad på 3,65 mnkr. Skulle GC-vägen anläggas bedöms det även innebära en ökad 
driftkostnad med ca 31 000 kr/år för Tekniska förvaltningen.

Hela sträckan går längs ett jordbrukslandskap med biotopskyddade stenmurar och uteslutande på 
privat mark. Faktorer som går att lösa, men som är tidskrävande och därmed även fördyrande.

När prioriteringar ska göras mellan olika gång- och cykelsträckor bör bland annat följande tas i 
beaktning: befolkning längs sträckan, om det är en skolväg, vilka målpunkter som finns samt vilken 
trafiksituation som råder på befintlig sträcka i nuläget. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-06 § 84 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Dagens sammanträde 
Madeleine Rosenqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Madeleine Rosenqvists förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Madeleine Rosenqvists förslag. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-04-06 § 84
KS 2020/12 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §47  dnr 2020/39

Motion - Pendlarparkering E22

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Heléne Carlsson (V), Kicki Olsson (V) och Irene Fleetwood (V) föreslås bland 
annat att bil- och cykelparkeringar anläggs vid busshållplatserna längs E22 i Mönsterås kommun. 

Yttrande
Idag finns 12 hållplatser längs E22 i Mönsterås kommun. KLT kategoriserar sina hållplatser i klass A-F 
beroende på antalet påstigande resenärer/dag och hållplatsens funktion. På så vis försöker KLT 
använda sina tillgängliga resurser på ett sätt som de anser gör det bäst för flest.

Namn Klass Påstigande Väghållare Namn Klass Påstigande Väghållare
Em F 0 Trafikverket Mönsterås S B 41 Trafikverket
Sulfatvägen D 1 Trafikverket Ramsås D 11 Trafikverket
Torp D 9 Trafikverket Solbergavägen D 5 Trafikverket
Forsa D 2 Trafikverket Ålem E22 A 282 Trafikverket
Mönsterås 
N

B 47 Trafikverket S Bäckebo D 0 Trafikverket

Koverhult D 12 Trafikverket Haraldsmåla D 5 Trafikverket
Källa: KLT 2021-02-22

Ansvaret för att utveckla och underhålla länets hållplatser delas mellan Kalmar länstrafik, 
Trafikverket och kommunerna. För hållplatser som är placerade på det statliga vägnätet, vilket alla 12 
hållplatserna är, är det Trafikverket som är ansvarig för ägande och skötsel/underhåll av 
pendlingsparkering för bilar.  När det gäller cykelställ är det kommunerna som ansvarar för ägande 
och drift/underhåll. Angående väderskydd (busskurer) är det KLT som ansvarar för ägande och 
drift/underhåll. 

Motionen har rätt att det finns få möjligheter till cykel- och bilparkering till merparten av 
hållplatserna längs E22 i kommunen. Under 2020 har Mönsterås kommun dock anlagt cykelparkering 
på båda B-hållplatserna i kommunen med en liknande utformning som motionen önskar. För 
hållplatserna som är klassificerade D, E och F görs emellertid bedömningen att det är för få 
påstigande för att detta ska prioriteras när projekt ställs mot andra projekt. För A-hållplatsen Ålem 
E22 finns goda cykel- och bilparkeringsmöjligheter.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

När det gäller yrkandet att befintliga tre hållplatser längs E22 genom Mönsterås ska vara kvar även 
efter ny busstation anläggs vid Åsevadsgatan har inga beslut tagits. Mönsterås kommun kommer 
tillsammans med KLT bevaka denna fråga. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-06 § 83 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 2021-04-06 § 83
KS 2020/36 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §48  dnr 2021/98

Flytt av tjänst från tekniska förvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen 

Beslut 
Tjänsten från tekniska förvaltningen flyttas till kommunledningsförvaltningen efter facklig 
förhandling och riskanalys. 

Sammanfattning  
Ledningsgruppen i Mönsterås kommun har diskuterat fram en lösning för att klara hanteringen av 
SITHS-kort. Förslaget som presenteras innebär att 1,0 tjänst flyttas från tekniska förvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen som tillsammans med nyckelhantering utför uppdraget.

Finansiering löses genom att 60 procent av tjänsten finansieras och flyttas från tekniska förvaltningen 
och övrig finansiering delas upp mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
med 100 000 kronor varderas. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-06 § 92 att kommunstyrelsen bör flytta tjänsten 
från tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen efter facklig förhandling och riskanalys. 

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

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-04-06 § 92 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §49  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen antecknar bifogat delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning  
I ärendet bifogas lista över delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Bostadsanpassningsbidrag januari – mars 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §50  dnr 2021/1

Meddelanden

Beslut 
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-13

Kommunstyrelsen

KS §51  

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om:

Rekrytering av socialchef och miljö- och byggchef. 

Aktuellt läge med anledning av coronaviruset. 

Arbetsmiljöverket kommer presentera resultatet av sin granskning inom kort. 

Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen har flyttat in i Hjulets lokaler.  
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