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§ 1  

Kallelse och kungörelse  
    

 

Beslut  
Kallelse och kungörelse godkänns.  

Sammanfattning   
Sammanträdes anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 21 februari 2022. Kallelsen 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 21 februari 2022. 
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§ 2  

Information - Naturreservat Sandbäckshult 
Diarienummer: 2021/273 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Kommunekolog Joakim Holm informerar om arbetet med att bilda ett naturreservat i 
Sandbäckshult. 
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§ 3  

Kommunikationspolicy 
Diarienummer: 2021/262 

 

Beslut  
Kommunikationspolicy för Mönsterås kommun antas.  

Sammanfattning   
Förslag till kommunikationspolicy för Mönsterås kommun har arbetats fram av 
serviceenhetens informatörer. Kommunchefens ledningsgrupp har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. 

Idag saknas kommunikationspolicy för Mönsterås kommun. Syftet med kommunikations-
policyn är att ange kommunens övergripande förhållningssätt i kommunikationsfrågor och 
fördela ansvaret för dessa. Policyn är viktig för ett enhetligt och effektivt arbetssätt för hur 
kommunen kommunicerar, vilket leder till att de som bor, verkar och besöker Mönsterås 
kommun är välinformerade och delaktiga. 

Policyn tydliggör principer som är till stöd för vägledning i arbetet, och kompletteras med 
riktlinjer för olika delar av kommunikationsarbetet. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-08 § 1 att kommunfullmäktige bör anta 
Kommunikationspolicy för Mönsterås kommun.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 1 
KS 2021/262 Kommunikationspolicy – förslag 
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§ 4  

För kännedom: Revisionsrapport - Granskning av 
biståndshandläggningen inom äldreomsorgen 
Diarienummer: 2019/172 

 

Beslut  
Revisionsrapporten och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mönsterås kommun granskat om 
kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende biståndshanteringen inom 
äldreomsorgen.  

Med anledning av revisionsrapporten har socialnämnden gett följande uppdrag till 
socialchefen:  

 Beslut av arbetssätt gällande IBIC skjuts på framtiden. 
 Kvalitetsberättelse för 2020 upprättas inte på detaljnivå så som det beskrivs i 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Däremot skall händelser av betydelser att redovisas i 
kvalitetsberättelsen för 2021.  

 Genomförandeplaner ska upprättas för samtliga enskilda under verksamhetsåret 
2022. 

Beslutsunderlag  
SN 2022-01-24 § 13 
KS 2019/172 Revisionsrapport  
KS 2019/172 Yttrande avseende uppföljande granskning av rutiner för biståndshandläggning 
inom äldreomsorgen  
KS 2019/172 Missiv 
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§ 5  

Motionssvar - Feriearbete 
Diarienummer: 2021/139 

 

Beslut  
Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Torbjörn Udden (L) föreslås att utreda möjligheterna för samtliga 
ungdomar som uppfyller kommunens kriterier får möjlighet till feriearbete i Mönsterås 
kommun 2022 samt att väva in feriepraktik i folkhälsoarbetet kopplat till psykisk ohälsa för 
ungdomar. 

Yttrande 
Under 2021 erbjöds 105 feriearbetsplatser i Mönsterås kommun. Ambitionen har alltid varit 
att samtliga ungdomar som uppfyller kommunens kriterier ska erhålla en plats. Under 
pandemin Covid-19 har det varit svårt att hitta platser till ungdomarna, eftersom många 
arbetsplatser inte har varit möjliga att erbjuda platser på. Arbetsmarknadsenheten har dock 
arbetat hårt med att hitta lämpliga platser och vi har alltså kunnat erbjuda samtliga 
ungdomar en plats både 2020 och 2021, precis som tidigare år.  

En stor del av folkhälsoarbetet riktar sig till ungdomar och psykisk ohälsa är också en viktig 
del av folkhälsoarbetet. Att erbjuda platser till samtliga ungdomar i kommunen är ett led i att 
minska den psykiska ohälsan och detta erbjuds alltså redan idag.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-08 § 5 att kommunfullmäktige bör anse motionen 
besvarad.  

Dagens sammanträde  
Torbjörn Uddén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 5 
KS 2021/139 Motion 
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§ 6  

Motionssvar - Locka yngre till politiken 
Diarienummer: 2021/141 

 

Beslut  
Motionen avslås.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Martina Palmér (S), Martin Nilsson (S) och Ulrica Widesdotter (S) 
föreslås att kommunen utreder kostnaderna för att förlägga kommunfullmäktiges möten 
dagtid samt att kommunfullmäktiges mötestider ses över inför mandatperioden 2022-2026. 

Yttrande  
Fullmäktige i Mönsterås har nio sammanträden per år. Junimötet är dagtid och övriga är 
kvällsmöten. Ersättning som utgår för ett dagtidssammanträde är cirka 35 000 kronor och för 
ett kvällssammanträde cirka 13 000 kronor. Beräkningarna är hämtade från 2019 års arvoden. 

Differensen mellan dagtids- och kvällsmöten är således cirka 22 000 kronor och för åtta 
möten motsvarar det 176 000 i ökade arvoden enligt beräkning från 2019-års 
beräkningsunderlag. 

Kommunfullmäktige beslutar sina sammanträdestider årligen och har vid dessa tillfällen 
godkänt mötestiderna. Det borde indikera på att ett flertal ledamöter föredrar att ha möten 
kvällstid. En anledning kan vara att ett flertal då kan ha möten på tider som inte inkräktar på 
arbetstiden som kan vara förlagd på annan ort. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-08 § 6 att kommunfullmäktige bör avslå motionen.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 6  
KS 2021/141 Motion 
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§ 7  

Motionsvar - Bänkar och papperskorgar Oknö 
Diarienummer: 2021/160 

 

Beslut  
Motionen avslås.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson (SD) föreslås att det sätts upp fler bänkar, 
papperskorgar och hundlatriner i området längst ut på Oknö. 

Yttrande 
Mönsterås kommun har ett stort antal parkmöbler och papperskorgar utplacerade på de 
allmänna ytorna runt om i kommunen. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för skötsel 
och underhåll av dessa. Under vintern 2020/2021 inventerades alla bänkar som är 
utplacerade på Oknö. Papperskorgar finns sedan tidigare inmätta och registrerade i 
kommunens kartdatabaser. På endast Oknö finns idag drygt 100 bänkar utplacerade och 14 
papperskorgar. Förutom de 14 utplacerade papperskorgarna ställs det också ut säckställ 
sommartid för att möta den ökade behovet sommartid. I Mönsterås kommun finns inga 
hundlatriner, endast papperskorgar.  

Bedömningen är att det inte finns något behov av att placera ut ytterligare utrustning på 
Oknö. Arbetet pågår med att se över befintligt antal, underhållsbehovet av dessa samt 
lämplig placering. 

Önskemålet om fler bänkar på Oknö har lyfts i samtal med Oknö Stugförening inför detta 
motionssvar. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-08 § 7 att kommunfullmäktige bör avslå motionen.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 7 
KS 2021/160 Motion 
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§ 8  

Motionsvar - Stockar vid hopptornet på Oknö 
Diarienummer: 2021/161 

 

Beslut  
Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson (SD) föreslås att kommunen lägger ut stockar i vattnet 
runt hopptornet på Oknö för att hindra båtar från att komma fram till hopptornet. 

Yttrande 
Motionen tar upp en viktig fråga – säkerheten kring kommunens badplats vid Oknöström. 
Den nya Oknöbron har högre frihöjd vilket möjliggör för mer båttrafik utanför 
badplatsområdet. 

Under badsäsongen 2021 har av säkerhetsskäl tre bojar med markeringsflöten emellan satts 
upp för att uppmärksamma var badområdet börjar och slutar. Avskärmningen kommer även 
fortsättningsvis placeras ut under badsäsong så länge badplatsen finns kvar. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-08 § 8 att kommunfullmäktige bör anse motionen 
besvarad.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 8  
KS 2021/161 Motion 
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§ 9  

Motionsvar - Farthinder och fartkamera i Blomstermåla 
Diarienummer: 2021/163 

 

Beslut  
Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson (SD) föreslås att farthinder sätts upp på utvalda sträckor 
på vägen mellan Blomstermåla och Mönsterås samt vid Krungårdsskolan. Han förslår även att 
det sätts upp kamera för övervakning av bilarnas hastighet på vägen mellan Blomstermåla 
och Mönsterås. 

Yttrande  
Kommunen håller med författaren till motionen att trafiksäkerhet är en viktig fråga, och 
precis som motionen lyfter så finns det ett starkt samband mellan för hög hastighet och 
olyckor.  

De vägar som önskas farthinder och fartkamera på i motionen har dock kommunen inte 
rådighet över då det är statliga vägar. Trafikverket har 2021 ca 2100 fartkameror på sina 
10 000 mil väg. Det är Trafikverket som beslutar var nya kameror ska sättas upp. Oftast sätts 
kameror upp på vägar med hastigheter mellan 70 och 90 km/h och som har en årsdygntrafik 
på över 4000 fordon. Det är också nästan alltid en uppmätt medelhastighet en bit över 
tillåten hastighet. På Mönsteråsvägen som går mellan Blomstermåla och Mönsterås är 
årsdygnstrafiken under 2000 fordon, och på riksväg 34 genom Blomstermåla är 
årsdygnstrafiken ca 3500 fordon. Senaste hastighetsmätningen för Mönsteråsvägen är från 
2011 och visar att personbilar i snitt kör 81–83 km/h (80 km/h tillåtet). Senaste 
hastighetsmätningen för riksväg 34 förbi Krungårdsskolan är från 2018 och visar att 
personbilar i snitt kör 44–48 km/h (50 km/h tillåtet). 

På den gata kommunen har rådighet över, Krungårdsvägen, finns möjlighet för kommunen 
att anordna farthinder. Raksträckan mellan riksväg 34 och där Krungårdsvägen delar sig till 
skolparkering eller till ett villakvarter är 80 meter lång.  

Kommunen kommer i enlighet med motionen ansöka om fartkamera på Mönsteråsvägen då 
uppmätt hastighet är högre än maxhastighet, men inte för riksväg 34 då uppmätt hastighet är 
lägre än maxhastighet. Det står dock författaren till motionen fritt att själv ansöka om detta. 
Farthinder på Krungårdsvägen kommer utredas under 2022.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-08 § 9 att kommunfullmäktige bör anse motionen 
besvarad.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 9  
KS 2021/163 Motion 
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§ 10  

Motionsvar - Fritidsbank 
Diarienummer: 2021/244 

 

Beslut  
Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inlämnad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att kommunfullmäktige i Mönsterås 
uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att starta en fritidsbank i Mönsterås kommun.  

Yttrande  
Kultur- och fritidsförvaltningen har analyserat möjligheterna att inom befintlig budgetram 
finna medel för drift och underhåll för ett Fritidsbank, utan att lyckas. Kostnaden för att driva 
en Fritidsbank innebär att en projektledare behöver anställas på minst 50% för att bygga upp 
Fritidsbanken under minst ett halvår. Efter uppbyggnad kan funktionen byggas upp med den 
löpande driften via Arbetsmarknadsenheten under Hjulets ordinarie öppettider. Det löpande 
underhållet av sport- och fritidsartiklarna, främst lagningar, bedöms kosta 70-100 tkr per år. 

Arbetsmarknadsenheten har för närvarande svårt att ta uppgiften eftersom verksamheten 
arbetar med att bygga upp möbelåterbruk. Dock tar Arbetsmarknadsenheten emot 
begagnade sportartiklar som säljs för ett lågt pris.  

Tanken att kunna ha en utlåning är bra och är något som Mönsterås kommun via 
Arbetsmarknadsenheten tittar på för att få fram en lösning på sikt. Exempel på lösningar kan 
vara digitala skåp med utrustning för utlåning eller en service inom Hjulets verksamhet. Det 
kan även inrymmas att verksamheten står för mindre underhåll av viss utrustning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker samtidigt möjligheten att placera ”app-styrda” 
skåp på lämpliga ställen i kommunen för uthyrning av sportutrustning. Detta projekt är ännu 
inte framme för beslut. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-08 § 10 att kommunfullmäktige bör anse motionen 
besvarad.  

Dagens sammanträde  
Torbjörn Uddén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 10  
KS 2021/244 Motion 
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§ 11  

Interpellation - Krisberedskap 
Diarienummer: 2022/29 

 

Beslut  
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I interpellation till kommunalråd Anders Johansson (C) undrar Madeleine Rosenqvist (KD) och 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) om han anser att kommunen har en funktionell och 
heltäckande organisation i krissituationer samt om han är beredd att ta ett helhetsgrepp i 
syfte att föreslå förändringar för att göra krisarbetet ännu bättre om det skulle behövas.  

Dagens sammanträde  
Kommunalråd Anders Johansson (C) besvarar interpellationen.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/29 Interpellation  
KS 2022/29 Interpellationssvar 
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§ 12  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Gärdsgård vid 
lekplats på Oknö 
Diarienummer: 2021/134 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I ett medborgarförslag inskickat av Margareta Berggren föreslås att Mönsterås kommun 
sätter upp en gammaldags gärdesgård vid stora lekplatsen på Oknö. 

Yttrande  
Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för skötsel och utveckling av kommunens allmänna 
lekplatser. I samband med avdelningens arbete inkommer ofta önskemål om att sätta upp 
staket eller stängsel. Det man inte tänker på är att avgränsa eller omgärda lekplatser med 
staket kan medföra nya risker eller till och med förvärra säkerheten på den aktuella platsen. 
Detta beroende på att: 

 Staket fungerar bara för de minsta barnen, som dessutom alltid ska vara under uppsikt 
av vuxen. 

 Staket kan bjuda in till klättring för de större barnen. 
 Staket kan inge en falsk trygghet, då det aldrig kan garanteras att det är helt stängt. 
 Staket kan vid en nödsituation hindra personer från att snabbt ta sig in eller ut från ytan. 

Med det som bakgrund arbetar kommunen medvetet med att inte sätta upp staket runt 
kommunens lekplatser vid nybyggnation.  

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 11  
KS 2021/136 Medborgarförslag 

16



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-02-28 

 

§ 13  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Sänk hastigheten 
genom Skruvshult 
Diarienummer: 2021/142 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Björn Grybäck föreslås att hastigheten på Dunkelidsvägen 
genom Skruvshult sänks till 50 eller 40 km/h. 

Yttrande 
Kommunen får bestämma hastighet inom områden som kommunen beslutat är Tättbebyggt 
område (TBO). Länsstyrelsen beslutar om hastighet utanför TBO.  Det berörda området ligger 
utanför TBO. Björn Grybäck har varit i kontakt med Länsstyrelsen i ärendet och de hade i det 
uttalandet inte för avsikt att sänka hastigheten på ovan nämnda vägsträcka. 
Rekommendationen från Länsstyrelsen var att Björn Grybäck skulle be kommunen se över 
och eventuellt besluta om nytt tättbebyggt område. Därmed skulle kommunens få 
möjligheten att själva kunna bestämma om sänk hastigheten till 50 eller 40 km/h.  

I sak håller Mönsterås kommun med författaren till medborgarförslaget om att sänkt 
hastighet vore lämpligt. Kommunen anser att Länsstyrelsens bedömning av vägen är 
otillräcklig och fel.  Det är uppenbart att det inte bör vara 70 km/h på sträckan och 
kommunen har svårt att förstå vilka grunder länsstyrelsen tog bort den tidigare hastigheten 
på 50 km/h. Hastigheten på sträckan höjdes nämligen så sent som förra året.    

Även om delar av Emsfors (delen som ligger i Oskarshamn) klassas som TBO, kan inte 
kriterierna för vad som anses vara tätbebyggt område anses uppfyllda för Skruvshult.   

Mönsterås kommun kommer ta kontakt med länsstyrelsen i Kalmar län om att sträckan 
medborgarförslaget omfattar bör regleras ner till 50 km/h igen.   

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 12  
KS 2021/142 Medborgarförslag 
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§ 14  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Trafiksituationen 
Nyemåla bostadsrättsområde i Timmernabben 
Diarienummer: 2021/46 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.   

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Annelie Johansson föreslås att kommunen gör en översyn av 
trafiksituationen vid Nyemåla bostadsrättsområde i Timmernabben.  

Yttrande  
Samhällsbyggnadsavdelningen har besökt platsen och studerat korsningen. Kommunen 
bedömer korsningen som trafiksäker då vegetationen har klippts ner söder om infarten till 
BRF Nyemåla. Vegetation bör inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 
10 m åt vartdera hållet från en korsning vilket den numera är. 

Även om det passerar oskyddade trafikanter över gatan är kommunens bedömning att ett 
övergångställe inte bör anordnas. På gator med få oskyddade trafikanter kan ett 
övergångställe inge en falsk trygghet för gående. Detta eftersom fordonsförare inte är 
förberedda att ta hänsyn till gående då det förhållandevis sällan är gående personer över 
gatan där. 

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 13 
KS 2021/46 Medborgarförslag 
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§ 15  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Tomtmark Oknö 
Diarienummer: 2021/182 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.   

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Håkan Karlsson föreslås att kommunen anordnar ny 
tomtmark på Oknö. 

Yttrande  
Med nuvarande strandskyddsregler är de två områden medborgarförslaget pekar ut, väster 
om badplats Oknöström samt Lillöns nordvästra del, inte möjliga. Först vid en ändring av 
Miljöbalken kan dessa områden kunna komma i fråga för nya bostadstomter. Kommunen tar 
därför inte i nuläget ställning till huruvida det vore lämpliga platser för bostadsmark. 

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 14  
KS 2021/182 Medborgarförslag 
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§ 16  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Avstängda vägar 
Oknö 
Diarienummer: 2021/227 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.   

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Anne och Thomas Beinsen föreslås att avstängningar på 
Rörskärsvägen, Stenskärsvägen och Sångarvägen på Oknö tas bort.  

Yttrande  

I ärende 2020/120, också ett medborgarförslag, utreddes samma fråga som föreliggande 
medborgarförslag. Resultatet av ärende 2021/120 är att det nu pågår en flytt av grind 
samt anordnande av ny vändplan på Rörskärsvägen. De andra två befintliga 
avstängningarna förändras inte. Svaret till medborgarförslaget 2020/120 i sin helhet 
nedan: 

Under 2013 renoverades grusvägarna på Oknö och kommunen beslutade att förbjuda genomfart 
på tre långa genomfartsvägar på Storön. Detta resulterade i fysiska avstängningar och tre stycken 
bommar uppfördes med anliggande vändplatser för att bilar skulle kunna vända vid bommen. En 
av vägarna som spärrades av är Stenskärsvägen. De andra två vägarna är Rörskärsvägen och 
Sångarvägen. Avsikten med att avstängningarna var att minska trafiken på grusvägarna inne på 
ön och styra över trafiken till den asfalterade Oknövägen som går runt ön. Syftet var att få mindre 
trafik, mindre buller, mindre damm, trafiksäkrare förbi bostadshusen och stugområdet. 
Grusvägarna är numera asfalterade vilket innebär att damm inte längre bedöms utgöra ett 
problem. 

Mönsterås kommuns uppfattning är det råder en jämn balans mellan för och emot 
avspärrningarna på Oknö och att det därmed inte finns en övervägande opinion mot att de finns. 
Den större Oknövägen är mer anpassad för en högre trafikmängd, den är bredare och det är ett 
större avstånd mellan vägbana och bebyggelse. Om avspärrningen skulle hävas, förutspås fler 
fordon på de mindre vägarna. Detta skulle medföra en sämre trafiksituation för boende på Oknö. 

Då medborgarförslaget har aktualiserat frågan om vägspärrningarna har Mönsterås kommun 
inför detta yttrande utrett om vägavspärrningarna är lokaliserade på rätt plats. Bedömningen är 
att avspärrningen på Stenskärsvägen är korrekt placerad, men att vägavspärrningen på 
Rörskärsvägen bör flytta söderut. Vägavspärrningen på Sångarvägen bör i detta läge vara kvar, 
men kan i ett senare skede bli föremål för ytterligare analys vilket kan resultera i att den då tas 
bort. Genom att flytta avspärrningen söderut på Rörskärsvägen blir det en bättre balans på 
antalet fastigheter som får trafik förbi sina tomter. Det blir också kortare väg för ett antal 
fastigheter till Oknövägen. Ett av skälen för vägavspärrningarna 2013 var att damm orsakade 
problem på grusvägarna när bilar körde förbi bostadshusen. Då lokalgatorna numera är 
asfalterade bör detta inte längre utgöra ett problem.  

Eventuell ytterligare skyltning enligt medborgarförslaget bör övervägas, men ingå i prioriteringen 
inom befintlig budgetram. 

 

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 15 
KS 2021/227 Medborgarförslag 
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§ 17  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Cykelväg och 
bredband till Sandbäckshult 
Diarienummer: 2021/228 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Folke BL Johansson föreslås att kommunen påbörjar arbetet 
med att förlänga cykelvägen, som idag slutar vid BEVI, till platsen där Sandbäckshults station 
en gång låg samt att kommunen påskyndar arbetet med bredband så att Sandbäckshults by 
kan anslutas innan årets slut. 

Yttrande 
I ärende 2019/96, också ett medborgarförslag, föreslogs också en cykelväg till Sandbäckshult. 
Kommunens svar till medborgarförslaget 2020/120 i sin helhet nedan: 

Region Kalmar län är ansvarig för cykelvägar mellan tätorter. I den regionala transportplanen finns en 
budgetpost som heter Cykelvägar enligt regional cykelstrategi. I den finns medel avsatta under 
perioden 2018-2029. Förslaget om förlängd cykelväg är bra, och Mönsterås kommun bör ställa sig 
bakom förslaget och skicka frågan vidare till Region Kalmar län. 

I remissförslaget till den nya Regionala transportplanen (2022–2033) har budgetposten för 
cykelsatsningar ökat från 47 till 110 mnkr för hela tolvårsperioden. Vilka cykelvägar som 
Region Kalmar kommer prioritera kommer till stor del baseras på vilka cykelstråk som pekas 
ut i den regionala cykelstrategin. En ny version är under arbete och i en framtida remissrunda 
kommer Mönsterås kommun lyfta cykelväg mellan Blomstermåla och Sandbäckshult som ett 
cykelstråk kommunen önskar att regionen prioriterar. 

Bredband finns i dag framdraget till transformatorstationen mellan 34:an och vattenverket. 
Utbyggnad vidare till Sandbäckshult är planerad till andra halvåret av 2022.  

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 16 
KS 2021/228 Medborgarförslag 
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§ 18  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Bevara badstegen 
Diarienummer: 2021/246 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Johan Sjögren föreslås att kommunen möjliggör för kallbad 
under vinterhalvåret. 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsavdelningen som sköter kommunens badplatser har märkt att intresset för 
vinterbad ökat de senaste åren. För att kunna tillmötesgå önskemålen om bad även vintertid 
har kommunen därför ändrat rutiner gällande badstegar och ramper.  

I nuläget hänvisar kommunen vinterbadare till Talludden/Rotholmsudden och Gamla 
färjeläget som förslagsställaren nämner, men även Hopptornet vid Oknöström och 
badplatsen Danska Varvet i Timmernabben. Gemensamt för dessa fyra badplatser är att 
bryggorna ligger i året om. Tidigare år har alla stegar och ramper tagits bort vintertid vid 
Hopptornet och Danska Varvet men det görs inte längre. Numer finns ramp och någon stege 
kvar på samtliga av dessa fyra badplatserna även vintertid. 

I medborgarförslaget föreslås att bryggor vid Stenskärsbadet och Kaffetorpet ligger i så länge 
isen inte lagt sig. Idag är alla kommunala badplatser fullt driftsatta till 1 september och ofta 
även längre än så. Kommunens ilagda bryggor är känsliga för vind och högvatten, två 
väderfenomen som sker mer frekvent under höst och början av vintern. På grund av detta 
kan inte kommunen ha flytbryggor i vattnet i större omfattning än idag utan hänvisar till dom 
badplatser där möjlighet redan finns för vinterbad. 

Vill förslagsställaren gå vidare med sitt förslag om att på egen hand bekosta och sköta en 
permanent brygga, för badändamål, är kommunen positiv till detta förutsatt att alla tillstånd 
som behövs söks, avtal skrivs samt att allmänheten har fri tillgång till bryggan. 

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-02-08 § 18 
KS 2021/246 Medborgarförslag 
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§ 19  

Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 3 
Diarienummer: 2021/132 

 

Beslut  
Rapporteringen av icke verkställda beslut 2021 kvartal 3 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Socialförvaltningen rapporterar ett beslut med avbrott i verkställigheten för kvartal 3 år 2021.  

Beslutsunderlag  
KS 2022-02-08 § 18 
KS 2021/132 Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 3 

23



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-02-28 

 

§ 20  

Medborgarförslag - Farligt övergångsställe 
Diarienummer: 2022/25 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Håkan Karlsson föreslås att övergångsstället norr om 
brandstationen på Parkgatan gör om till ett farthinder eftersom nuvarande utformning är 
trafikfarligt.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/25 Medborgarförslag 

24



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-02-28 

 

§ 21  

Motion - Arbetsskor till vårdpersonal 
Diarienummer: 2022/50 

 

Beslut  
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Anni Juhl Nielsen (SD) föreslås att Mönsterås kommun utreder 
möjligheten att anställda kan använda en del av friskvårdsbidraget till inköp av bra 
arbetsskor.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/50 Motion 
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§ 22  

Medborgarförslag - Gynnande av biologisk mångfald i 
Korpemåla 
Diarienummer: 2022/51 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Patabygdens samhällsförening, Korpemåla vägsamfällighet 
och Stranda naturskyddsförening föreslås att Mönsterås kommun tar fram en skötselplan för 
gynnande av biologisk mångfald i Korpemåla.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/51 Medborgarförslag 
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§ 23  

Motion - Brottsofferjouren 
Diarienummer: 2022/54 

 

Beslut  
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Lejla Radovic (S) föreslås att Mönsterås lyfter frågan om stöd till 
brottsofferjouren tillsammans med Oskarshamns kommun och Högsby kommun.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/54 Motion 
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§ 24  

Enkel fråga - Sophantering 
Diarienummer: 2022/55 

 

Beslut  
Frågan och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande undrar Helene Carlsson (V) hur personer 
som har svårt att ta sig till återvinningsstationerna ska sköta sin sophantering.  

Dagens sammanträde  
Kommunalråd Anders Johansson (C) besvarar frågan muntligen.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/55 Enkel fråga 
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§ 25  

Valärende 
Diarienummer: 2018/158 

 

Beslut  
Nina Borg (S) entledigas från uppdraget som observatör på bolagsstämman för 
Vattenpalatset i Mönsterås AB.  

Gabriela Gallardo (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.  

Kate Nilsson (S) väljs till observatör på bolagsstämman för Vattenpalatset i Mönsterås AB. 

Nina Borg (SD) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
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§ 26  

Nästa möte 
    

 

Beslut  
Näst möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 28 mars klockan 18:30. 
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