
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2021-12-07

1 

 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 
Tid 
13:10-16:05 

Plats 
Distansmöte via Microsoft Teams  

Paragrafer 
139-148 

Beslutande 
Anders Johansson (C), ordförande  
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)  
Daniel Williamsson (S), tjänstgörande ersättare 
Anni Juhl Nielsen (SD), tjänstgörande ersättare 
Sven-Erik Svensson (SD), tjänstgörande ersättare  

Övriga närvarande 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), tjänstgörande ersättare  
Patrik Byström, kulturchef § 139 
Linnea Hallenberg, personalchef § 140 
Sara Johansson, ekonomichef §§ 141-144 
Fredrik Johansson, kommunchef  
Frida Welin, kommunsekreterare  

Justeras av 
Anders Johansson (C), ordförande     
Åsa Ottosson (M) 
Lejla Radovic (S)  
Frida Welin, kommunsekreterare  

Justeras den 
2021-12-13  

 
 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2021-12-07

2 

______________ 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.  

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-12-07 
Datum när anslaget sätts upp 2021-12-13 
Datum när anslaget tas ned 2022-01-04 

 

  



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2021-12-07

3 

Innehållsförteckning  
§ Ärende Sida 
§ 139 Walk of fame 2021/230 4 

§ 140 Upphävande av friskvårdspolicy 2021/312 5 

§ 141 Månadsuppföljning oktober 2021 2020/84 6 

§ 142 Budgetrapport 2021/96 7 - 8 

§ 143 Borgensåtagande kommunägda bolag 2022 2021/96 9 

§ 144 Ägardirektiv Mönsterås kommuns 
kommunägda bolag 

2021/294 10 

§ 145 Kart och mätrutiner 2022 2021/284 11 

§ 146 Kommunchefen informerar 
 

12 

§ 147 Meddelanden 2021/1 13 

§ 148 Delegationsbeslut 
 

14 



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2021-12-07 

 

§ 139  

Walk of fame 
Diarienummer: 2021/230 

 

Beslut  
Med tillägget att kommunstyrelsen får delegation på att besluta om borttagande av stjärna 
föreslås kommunfullmäktige anta riktlinjer för walk of fame.  

Sammanfattning   
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att det i Mönsterås hamn skapas en stjärnornas 
gata ”walk of fame” med syftet att stärka Mönsterås kommuns identitet och stolthet genom 
begåvade och handlingskraftiga människor.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår 2021-11-23 § 368 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för walk of fame.  

Dagens sammanträde  
Lars Hollner (S), yrkar att kommunstyrelsen får delegation på att besluta om borttagande av 
stjärna.  

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

Ordförande ställer proposition på Lars Hollners (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-11-23 § 368 
KFN 2021-10-28 § 76 
KS 2021/230 Riktlinjer Walk of fame 
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§ 140  

Upphävande av friskvårdspolicy 
Diarienummer: 2021/312 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås upphäva friskvårdspolicy för Mönsterås kommun från och med 
2022-01-01.  

Sammanfattning   
Personalutskottet har antagit nya friskvårdsriktlinjer för Mönsterås kommun. Ändringen 
består framförallt i att beloppet 2400 kronor ges från första kronan, jämfört med nuvarande 
60 % av beloppet.  

I och med antagandet av det personalpolitiska programmet ska flera policydokument tas 
bort. Ett av dem är friskvårdspolicyn som ersätts dels med friskvårdsriktlinjer och dels med 
delar ur det personalpolitiska programmet.  

Ärendets behandling 
Personalutskottet föreslår 2021-11-18 § 56 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att upphäva friskvårdspolicy för Mönsterås kommun från och med 2022-
01-01.  

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

Beslutsunderlag  
PU 2021-11-18 § 56 
Friskvårdspolicy för Mönsterås kommun  
Reviderade friskvårdsriktlinjer 
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§ 141  

Månadsuppföljning oktober 2021 
Diarienummer: 2020/84 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för kommunens månadsuppföljning per 31 oktober 
2021. 
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§ 142  

Budgetrapport 
Diarienummer: 2021/96 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

att anta ramar för budget 2022 samt ekonomisk flerårsplan för 2023-2024. 

att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 
totalt 55,0 mnkr. 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

Sammanfattning   
Mönsterås kommuns budget för 2022 med ekonomisk flerårsplan för 2023-2024 beslutades 
av kommunfullmäktige 2021-06-14. Skattesatsen för 2022 fastställdes till 22:21 per 
skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med 2021. I tabellen nedan 
redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2022 sedan kommunfullmäktige fattade 
beslut om budget 2022. Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2022 på 
5,12 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 2,0 mnkr. 

Budgeten baseras på en befolkning på 13 225 invånare för åren 2022-2024.  

 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-30 § 375 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta ramar för budget 2022 samt ekonomisk flerårsplan för 2023-
2024, att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna, att kommunstyrelsen under år 
2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt 55,0 mnkr samt att 
kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson och Anders Johansson (C) redogör för budgetberedningens 
budgetförslag.  

Robert Rapakko (S) redogör för Socialdemokraternas budgetförslag.  

Justeringar förvaltningar/nämnder (mnkr) KLF Tekn MBN KFN BUN SOC Totalt
Bostadsanpassningsbidrag inkl 0,5 tjänst -2,18 2,18 0
Vaktmästartjänst 0,5 -0,16 0,16 0
Elkostnader 1,90 -0,17 0,02 0,15 1,90
Städ Mölstadsskolan 0,10 0,10
Isbana 0,20 0,20
Barn med särskilda behov 2,90 2,90
Projekt grundbemanning 1,00 1,00
Projekt fossilbränslefria fordon 0,20 0,20
Marknadsföringsstrategi gymnasiet 0,20 0,20
Medfinansiering utvecklingsprojekt 0,50 0,50
Summa per förvaltning/nämnd 2,40 -2,41 2,18 0,20 3,28 1,35 7,00
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Anders Johansson (C) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.  

Robert Rapakko (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
budgetberedningens förslag. 

Votering begärs.  

Den som röstar för budgetberedningens förslag röstar ”ja”. Den som röstar för 
Socialdemokraternas förslag röstar ”nej”. Med 7 röster mot 4 har kommunstyrelsen bifallit 
budgetberedningens förslag.  

Anni Juhl Nielsen (SD) och Sven-Erik Svensson (SD) avstår från att rösta.  

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

Vi ser att det finns mer pengar på inkommande för 2022 detta gör att vi från 
Socialdemokraternas sida vågar lägga oss på ett förhållandevis lågt resultat efter 
justeringarna i budgetrapporten. Bidrag för kommuner som haft högt flyktingmottagande 3,6 
mnkr och ytterligt 3,6 mnkr till vår kommun som ”en kommun med särskilda utmaningar”. 
Beslutsunderlag  
KSAU 2021-11-30 § 375 
KS 2021/96 Budgetrapport  
KS 2021/96 Budgettexter
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§ 143  

Borgensåtagande kommunägda bolag 2022 
Diarienummer: 2021/96 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda 
bolagens låneförpliktelser enlig vad som specificeras nedan, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

Mönsterås Bostäder AB  370 000 000 kr (oförändrat).  

Ålem Energi AB    30 000 000 kr (ökning med 3 300 000 kr).  

Ålem Energi Kraft AB   51 000 000 kr (ökning med 700 000 kr). 

Vattenpalatset i Mönsterås AB  22 500 000 kronor (oförändrat).  

Mönsterås Utvecklings AB   40 000 000 kronor (oförändrat). 

Mönsterås Holding AB   21 000 000 kronor (minskning med 500 000 kr). 

Emåbygdens Vind AB   6 800 000 kronor (minskning med 1 200 000 kr). 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-30 § 379 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunmäktige att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens 
låneförpliktelser enlig vad som specificeras ovan, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-11-30 § 379 
KS 2021/96 Budgetrapport 
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§ 144  

Ägardirektiv Mönsterås kommuns kommunägda bolag 
Diarienummer: 2021/294 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås anta ägardirektiv för Mönsterås kommuns kommunägda bolag 
för år 2022.  

Sammanfattning   
Som ett led i att göra Mönsterås kommuns organisation så tydlig som möjligt för intressenter 
och medarbetare har ägardirektiv tagits fram för de kommunägda bolagen. Ägardirektiven 
ses över årligen och beslut tas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet beskriver respektive 
bolags uppdrag, krav och måluppfyllnad samt avkastningskrav.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-11-30 § 376 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta ägardirektiv för Mönsterås kommuns kommunägda bolag för år 
2022. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-11-30 § 376 
KS 2021/294 Ägardirektiv kommunägda bolag 2022 
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§ 145  

Kart- och mätrutiner 2022 
Diarienummer: 2021/284 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen fastställer kart- och mätrutiner för Mönsterås kommun, att gälla från 
2022-01-01.  

Sammanfattning   
2017 fastställdes dokumentet Kartrutiner. Syftet med dokumentet var att ta fram riktlinjer 
som skulle förenkla och tydliggöra för handläggare, mätningsingenjör och för de som sökte 
bygglov vilka kartor som krävdes för de olika typerna av ärende.  

Dokumentet har därefter reviderats varje år med ny taxa utan nytt politiskt beslut.  

2021 har önskemål framkommit från handläggare att komplettera dokumentet Kartrutiner 
med även riktlinjer för utsättning och lägeskontroll. Därför har dokumentet Kart- och 
mätrutiner tagits fram.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår 2021-11-23 § 364 att kommunstyrelsen bör 
fastställa kart- och mätrutiner för Mönsterås kommun, att gälla från 2022-01-01.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-11-23 § 23 
KS 2021/284 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/284 Kart och mätrutiner 2022 
KS 2021/248 Kartrutiner 2017
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§ 146  

Kommunchefen informerar 
  

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande:  

 Vaccinering av kommunens personal.  
 Interna restriktioner gällande möten och utbildningar.  
 Sjuktal.  
 Befolkningsstatiskt.  
 Arbetslöshet.  
 Säker e-post och video. 
 Arbetsvärdering och lönekartläggning  
 Nio kommuner i länet har startat gemensam funktion för tjänsteman i beredskap. 
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§ 147  

Meddelanden 
Diarienummer: 2021/1 

 

Beslut  
Meddelandena läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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§ 148  

Delegationsbeslut 
   

 

Beslut  
Kommunstyrelsen antecknar bifogade delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning   
I ärendet bifogas lista över delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag  
Delegationsbeslut av samhällsbyggnadschef 2021
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