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§ 103  

Kallelse och kungörelse  
 
 

Beslut  
Kallelse och kungörelse godkänns.  

Sammanfattning   
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 18 oktober 2021. Kallelsen 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 18 oktober 2021. 
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§ 104  

Regler och riktlinjer för bidrag för enskilda vägar inom 
Mönsterås kommun. 2021 
Diarienummer: 2021/231 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige antar Regler och riktlinjer för bidrag för enskilda vägar inom Mönsterås 
kommun, att gälla från 2022-01-01.  

Revidering ska ske varje mandatperiod.  

Sammanfattning   
Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna 
ska skötas av de som använder vägarna, oftast sker skötseln av en samfällighetsförening men 
det kan också vara enskilda markägare. För att sköta dessa vägar kan bidrag sökas hos både 
kommunen och Trafikverket. Trafikverket betalar ut bidrag till 22 mil enskild väg i Mönsterås 
kommun. Mönsterås kommun betalar också ut bidrag för dessa 22 mil, samt för nästan 
ytterligare 5 mil enskild väg.  Detta kan jämföras med att det I kommunen finns ca 11 mil 
kommunal gata.  

Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Mönsterås kommun att erhålla 
bidrag för underhåll av enskild väg. Det finns tre olika typer av bidrag;  

• årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar 

• årligt driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar 

• särskilt bidrag för nysträckning, förbättrings- och beläggningsarbeten 

Bakgrund – Enskilda vägar 
Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna 
ska skötas av de som använder vägarna, oftast sker skötseln av en samfällighetsförening men 
det kan också vara enskilda markägare. För att sköta dessa vägar kan bidrag sökas hos både 
kommunen och Trafikverket. Trafikverket betalar ut bidrag till 22 mil enskild väg i Mönsterås 
kommun. Mönsterås kommun betalar också ut bidrag för dessa 22 mil, samt för nästan 
ytterligare 5 mil enskild väg.  Detta kan jämföras med att det I kommunen finns ca 11 mil 
kommunal gata.  

Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Mönsterås kommun att erhålla 
bidrag för underhåll av enskild väg. Det finns tre olika typer av bidrag;  

• årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar 

• årligt driftbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar 

• särskilt bidrag för nysträckning, förbättrings- och beläggningsarbeten 

Ärendemening 
Kommunen ger idag 3,78 kr/m i driftbidrag för icke statsbidragsberättigade vägar till ca 150 
vägar mellan 100–1000 meter. Totalt ca 130 000 kr. Vid en jämförelse med flera av våra läns 
kommuner ligger Mönsterås kommuns bidrag per meter under snittet. Därför föreslås att 
bidraget höjs till 4,05 kr/m, men att endast ges till vägar mellan 300–1000 meter (Vägar över 
1000 meter blir statsbidragsberättigade). Bidraget per meter behöver höjas, samtidigt finns 
inget utrymme att utöka budgeten i det ekonomiska läge som kommunen och förvaltningen 
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befinner sig. Bedömningen är även att summor under 1000 kr/år till en vägförening inte 
bedöms göra avgörande skillnad. Förslaget innebär också att antalet berörda vägar minskar 
vilket även minskar belastningen på den kommunala administrationen, inte minst 
ekonomiavdelningen vid utbetalning. Även om det är vanligt med gränsen 100 meter för 
kommunalt driftsbidrag är det heller inte ovanligt med längre sträckor. Hultsfred och Högsby 
har 500 m, och Oskarshamn har 300 m som minimigräns. Förslaget innebär att kommunen 
fortsättningsvis kommer betala ut samma totalsumma som innan till icke 
statsbidragsberättigade vägar, ca 130 000 kr.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens föreslår 2021-10-12 § 98 att kommunfullmäktige ska anta Regler och 
Riktlinjer för bidrag för enskilda vägar inom Mönsterås kommun.  

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Robert Rapakko (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att riktlinjerna ska 
revideras varje mandatperiod.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Robert Rapakkos (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-10-12 § 98 
KS 2021/231 Regler och riktlinjer för bidrag för enskilda vägar inom Mönsterås kommun.



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-10-25 

§ 105  

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 
Diarienummer: 2021/249 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

Att godkänna upprättad delårsrapport.  

Att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta 
driva pågående effektiviseringsarbete samt presentera redovisning av effektiviseringsarbetet 
för att minimera de prognostisera underskotten för kommunstyrelsen 2021-11-16.  

Att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. 
Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen.  

Att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen.  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och 
kostnadsbesparande åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder/förvaltningar.  

Sammanfattning   
Delårsbokslutets syfte är att 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. Avseendet det ekonomiska resultatet lämnas dels ett utfall för 
årets första åtta månader för kommunen och de kommunala bolagen och dels en prognos för 
helåret för kommunen. Prognosen baseras på utfallet till och med augusti 2021. Prognosen 
görs genom jämförelse med tidigare år samt den kunskap som finns om hur verksamheten 
kommer att utvecklas under resten av året.  

Mönsterås kommun uppvisar ett prognostiserat överskott på helåret på 24,6 miljoner kronor, 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 24,4 miljoner kronor. Differenserna mellan 
budget och prognos är betydande på olika poster och inom olika verksamheter men den 
största delen av den positiva budgetavvikelsen hänför sig till finansnettot samt skatteintäkter 
och statsbidrag för år 2021. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-12 § 105 att kommunfullmäktige ska besluta att 
godkänna upprättad delårsrapport, att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 
uppmanas att kraftfullt fortsätta driva pågående effektiviseringsarbete samt presentera 
redovisning av effektiviseringsarbetet för att minimera de prognostisera underskotten för 
kommunstyrelsen 2021-11-16, att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som 
prognostiserar underskott. Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen, att effekterna av 
tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till kommunstyrelsen, att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och kostnadsbesparande 
åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder/förvaltningar. 

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C) och Robert Rapakko (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  
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Beslutsunderlag  
KS 2021-10-12 § 105 
KS 2021/249 Delårsbokslut på 31 augusti 2021 
KS 2021/249 Redovisning av tilldelade uppdrag 2021
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§ 106  

Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport  
Diarienummer: 2021/249 
 

Beslut  
Revisionsrapporten och utlåtandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed, att kommunen, enligt prognosen, kommer att klara balanskravet för år 
2021. De bedömer samtidigt att det finns betydande obalanser på nämndnivå mellan av 
fullmäktige tilldelade budgetramar och prognostiserat utfall, att det prognostiserade 
resultatet är förenligt med de finansiella målen, undantaget att de skattefinansierade 
investeringarna ska självfinansieras under mandatperioden samt att verksamhetens utfall, 
utifrån delårsrapportens återrapportering, delvis är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda målen i budget 2021.  

Revisorerna rekommenderar att kommunens arbete med de övergripande 
verksamhetsmålen utvecklas genom att till målen i större utsträckning koppla 
mättal/indikatorer. Måluppfyllelsen blir därmed i högre grad verifierbar.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/249 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 
KS 2021/249 Granskningsrapport delår 2021-08-31 Mönsterås kommun
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§ 107  

Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
Diarienummer: 2021/248 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för Kalmar läns pensionskapitalsförvaltning AB.  

Sammanfattning   
Enligt kommunallagen ska kommun eller region som överlämnar skötseln av en kommunal 
angelägenhet till ett kommunalt bolag utfärda ägardirektiv för att säkerställa det kommunala 
ändamålet och att de kommunala befogenheterna utgör en ram för verksamheten.        

Mönsterås kommun äger tillsammans med flertalet andra kommuner och regionen, i Kalmar 
län, aktier i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Enligt kommunallagen ska ägarna av 
kommunala bolag utfärda ägardirektiv eftersom bolaget är en del av den kommunala 
verksamheten. Sedan tidigare finns konsortial- och samarbetsavtal samt placeringspolicy 
antagna av samtliga delägare.  

Syftet med ägardirektivet är att de demokratiska värdena inte eftersätts och att delägarna 
har inflytande eftersom bolaget är delägarnas egendom. Det finns också ett ägaransvar inför 
medborgaren.   

Ägardirektivet styr ägarnas insyn i bolaget. I övrigt styrs verksamheten i första hand av 
gällande konsortial- och samarbetsavtal och av beslutad placeringspolicy. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-12 § 101 att kommunfullmäktige ska anta Ägardirektiv för 
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-10-12 § 101 
KS 2021/248 Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskapitalsförvaltning AB  
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§ 108  

Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid 
val till kommunfullmäktige 2022  
Diarienummer: 2021/174 
 

Beslut  
Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska vara oförändrat vid valen 2022, 
Mönsterås kommun ska även fortsättningsvis vara en valkrets.  

Sammanfattning   
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Mönsterås 
kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 31 ersättare. Om en kommun har fler än 36 000 
röstberättigade får kommunen delas i två eller fler valkretsar, detta är in aktuellt i Mönsterås 
kommun som även fortsättningsvis ska vara en valkrets.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-12 § 102 att kommunfullmäktige ska besluta att antalet 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska vara oförändrat vid valen 2022 samt att 
Mönsterås kommun även fortsättningsvis ska vara en valkrets.  

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C), Torbjörn Uddén (L), Madeleine Rosenqvist (KD), Britt-Marie Domeij (M) 
och Lars Hollner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.  

Anni Juhl Nielsen (SD) yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska minskas till 31.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ”ja”, den som röstar för 
Sverigedemokraternas förslag röstar ”nej”. Med 39 röster mot 5 har kommunfullmäktige 
bifallit kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-10-12 § 102 
KS 2021/174 Skrivelse gällande antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar 
vid val till kommunfullmäktige 2022
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§ 109  

Interpellation - Dåligt vatten i Timmernabben  
Diarienummer: 2021/251 
 

Beslut  
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I interpellation till kommunalråd Anders Johansson (C) frågar Leonard Niklasson (SD) och Anni 
Juhl Nielsen (SD) vad kommunen tänker vidta för åtgärder för att förbättra kvalitén på 
dricksvattnet i Timmernabben.  

Dagens sammanträde  
Kommunalråd Anders Johansson (C) besvarar interpellationen.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/251 Interpellation – Dåligt vatten i Timmernabben  
KS 2021/251 Interpellationssvar 
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§ 110  

Interpellation - Vattenskyltar 
Diarienummer: 2021/268 
 

Beslut  
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I interpellation ställd till kommunalråd Anders Johansson (C) frågar Lars Hollner (S) om 
kommunen har planerat några åtgärder för de skyltar kring vattenskyddsområdet i Finsjö som 
är oläsliga.  

Dagens sammanträde  
Kommunalråd Anders Johansson (C) besvarar interpellationen.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/268 Interpellation – Vattenskyltar   
KS 2021/268 Interpellationssvar 
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§ 111  

Motion - Hyreslägenheter norra hamnen  
Diarienummer: 2021/75 
 

Beslut  
Motionen anses besvarad med följande yttrande.  

Sammanfattning   
Motion inskickad av Robert Rapakko (S), Renée Solstad (S) och Lars Johansson (S) föreslås att 
kommunen i ett tillägg till ägardirektiven till Mönsterås Bostäder AB ger bolaget i uppdrag att 
förvärva mark och bygga hyreslägenheter i norra delen av hamnen.  

Yttrande  
Ägardirektiven ses över årligen och eventuella förändringar beslutas av kommunfullmäktige. 
Eftersom det är den politiska majoriteten som beslutar om ändringar tas motionen upp som 
en politisk förhandling vid översyn av ägardirektiven. Vanligtvis görs förändringar så att de 
börjar gälla vid årsskiften. 
 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-12 § 106 att kommunfullmäktige ska anse motionen 
besvarad.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-10-12 § 106  
KS 2021/75 Motion 
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§ 112  

Motion - Laddstolpar 
Diarienummer: 2020/236 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att sammanställa 
lämpliga platser att uppföra offentliga laddstolpar samt att utreda om det finns privata 
aktörer som kan på marknadsmässiga grunder äga laddstolparna.  
 
Sammanfattning   
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att fler laddplatser byggs i Mönsterås 
kommun för att tillmötesgå det behov som uppstår, både för invånare och för kommunen, att 
stationerna bör byggas i anslutning till kommunala publika parkeringsplatser, tjänsteställen 
och besöksmål som exempelvis Långehäll, Pataholm och liknande samt att en plan för 
utbyggnad fram till 2025 tas fram och genomförs.  

Yttrande  
Antalet bilar som drivs på el ökar i snabb takt och behovet av laddplatser är en aktuell fråga. 
Mönsterås kommun har tillsamman med de kommunägda bolagen varit i kontakt med 
företag som etablerar laddstolpar med syfte att hitta en partner som tillgodoser laddstolpar 
och betalningslösning. För att testa systemet har två laddstolpar (fyra laddplatser) med 
betallösning satts upp vid kommunhusets parkering. Arbetet går vidare med att hitta 
lösningar för våra kommunägda lokaler och hyresfastigheter som ägs av Mönsterås 
Utvecklings AB samt Mönsterås Bostäder AB.  

Som motionären påpekar kommer det uppstå ett ökat behov av laddplatser och främst på 
ställen där bilen är tänkt att stå parkerad under en period. Dock äger inte Mönsterås 
ledningsnätet vilket möjliggör för andra aktörer att satsa på en laddinfrastruktur på 
marknadsmässig basis. Ålem Energi AB är ledningsägare i viss del i kommunen och kan vara 
en lämplig ägare av laddinfrastruktur på de ställen där de är ägare av nätet. 

Mönsterås kommun kan ha ett intresse att samla in behovet av var det är lämpligt att 
upprätta offentliga laddstolpar utifrån ett turism- och tillgänglighetsperspektiv. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-10-12 § 107 att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-10-12 § 107  
KS 2020/236 Motion 
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§ 113  

Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 2  
Diarienummer: 2021/132 
 

Beslut  
Rapporteringen av icke verkställda beslut 2021 kvartal 2, läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Totalt rapporteras fem beslut. Två av besluten är ännu inte verkställda, tre av besluten har 
avbrott i verkställigheten.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-10-12 § 103 
KS 2021/132 Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 2
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§ 114  

Valärende  
Diarienummer: 2018/158 
 

Beslut  
Daniel Backenius (L), entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Anni Juhl Nielsen (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.  

Sven-Erik Svensson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.  

 

Karin Jörgensen (SD) väljs till ledamot i socialnämnden.  

Anni Juhl Nielsen (SD) väljs till ersättare i socialnämnden.  

 

Anni Juhl Nielsen (SD) välj till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Sven-Erik Svensson (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.  

Sven-Erik Svensson (SD) väljs till ersättare i styrelsen för Mönsterås Holding AB.  

 

Barbara Eriksson (SD) väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  

Barbara Eriksson (SD) väljs till ersättare i styrelsen för Vattenpalatset i Mönsterås AB.  

 

Gabriela Gallardo (SD) väljs till ledamot i valnämnden.  

 

Leonard Niklasson (SD) väljs till ledamot i Styrelsen för Mönsterås Bostäder AB. 

 

Sören Boman (SD) väljs till ledamot i styrelsen för Ålem Energi AB och Ålem Energi Kraft AB.
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