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§ 23  

Medborgarlöfte 2022 
Diarienummer: 2022/57 

 

Beslut  
Medborgarlöftet för år 2022 godkänns.  

Sammanfattning   
Medborgarlöftet fokuserar på sådant som de som bor och verkar i en kommun upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet ökar medborgarnas 
inflytande över åtgärder mot de lokala problemen. Medborgarlöftet ger polisen och 
kommunerna möjlighet att kommunicera ut de åtgärder som genomförs år 2022.  

Detta medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan kommunerna och polis. 
Medborgardialoger, medarbetarsamtal inom polis och kommun, polisens trygghetsmätning, 
analyser från polisens underrättelseverksamhet och brottsstatistik ligger till grund för 
bedömningen av en gemensam lägesbild. Utformningen av problembilden ligger till grund för 
ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part. 

Resultatet av sammantaget informationsunderlag ger två huvudsakliga fokusområden. 

 Ökad trygghet i både offentlig miljö och boendemiljö 
 Narkotika bland ungdomar 

 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-08 § 66 att kommunstyrelsen bör 
godkänna medborgarlöftet för år 2022.  

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

Beslutsunderlag  
KASU 2022-03-08 § 66 
KS 2022/57 Medborgarlöfte 2022
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§ 24  

Nomineringar - Walk of fame 
Diarienummer: 2021/230 

 

Beslut  
Nomineringarna till walk of fame antas.  

Sammanfattning   
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 § 143 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. Följande personer har 
nominerats av kultur- och fritidsnämnden till walk of fame:  

 Waldemar Jungner, ingenjörsvetenskap/affärer (1869-1924)  
 Emmy Rappe, vård/omsorg (1835-1896)  
 Claes Gustaf Schweder (1839-1935)  
 Gustaf Berg, politik (1844-1908)  
 Carl Boberg, författarskap/politik (1859-1940)  
 Karolina Olsson, medicinskt under (1861-1950) 
 Sigrid Sture, politik (1538-1613)  
 Carl Axel Pettersson, idrott/affärer (1874-1962)  
 Felix Hamrin, politik (1875-1937)  
 Lina och Martin Jacobi, underhållning (1895-1967, 1895-1980)  
 Bröderna Magnusson, idrott (Roger 1945- och Benno 1953-)  
 Bengt Johansson, konstnär (1933-)  
 Ann-Christine Medhammar, idrott (1946-)  
 Hans Eklund, idrott (1969-)  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-08 § 68 att kommunstyrelsen bör anta 
nomineringarna till walk of fame.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-03-08 § 68 
KS 2021/230 Nomineringar Walk of fame  
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§ 25  

Revidering investeringsbudget 2022 
Diarienummer: 2022/35 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås godkänna den reviderade investeringsbudgeten för år 2022.  

Sammanfattning   
Förslag till reviderad investeringsbudget har upprättats. Förslaget innebär att 2022 års 
investeringsbudget uppgår till 167 185 000 kronor. Tidigare beslutad investeringsbudget 
uppgick till 127 850 000 kronor.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-01 § 64 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna den reviderade investeringsbudgeten för år 2022.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-03-01 § 64 
KS 2022/35 Reviderad investeringsbudget
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§ 26  

Årsredovisning 2021 
Diarienummer: 2022/32 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för år 2021 samt lägga nämndernas 
och bolagens redovisningar till handlingarna.  

Sammanfattning   
Mönsterås kommun uppvisar ett resultat för 2021 på 65,0 miljoner kronor. Detta kan 
jämföras med det budgeterade resultatet på 0,2 miljoner kronor för året vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse på 64,8 miljoner kronor. Resultatet för 2020 uppgick till 17,1 miljoner 
kronor.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-08 § 69 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2021 samt lägga nämndernas och 
bolagens redovisningar till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-03-08 § 69 
KS 2022/32 Årsredovisning 2021  
KS 2022/32 Bilaga 1. Redovisning tilldelade uppdrag  
KS 2022/32 Bilaga 2. Kvalitetsrapport barn- och utbildningsnämnden
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§ 27  

Räddningstjänstförbund Kalmar län 
Diarienummer: 2020/176 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås beslut att, förutsatt att övriga kommuner fattar samma beslut, 
besluta följande: 

1. Mönsterås kommun tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby, 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås bildar kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost från och med 1 januari 2023. Då övertar 
kommunalförbundet ansvar för medlemskommunernas räddningstjänst samt den 
myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för inom detta område 
samt i övrigt vad som specificeras i antagen förbundsordning.  
 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.  
 

3. Kommunstyrelsen får teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar med mera på i 
huvudsak de villkor som framgår av upprättat förslag till ”avtal”.  
 
Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som 
kan bli aktuella för att genomföra beslutet om att bilda kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost.  
 

4. Kommunfullmäktige godkänner Mönsterås kommuns del av budget 2022 och 2023 
för bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.  
 

5. Kommunfullmäktige väljer Anders Johansson (C) som ledamot och Robert Rapakko 
(S) som ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost under innevarande mandatperiod. Förbundsdirektionen ska fram till den 31 
december 2022 utgöra interimsdirektion. De får fatta de beslut som krävs för att 
kommunerna ska kunna genomföra verksamhetsövergången till kommunalförbundet 
till 1 januari 2023.  
 

6. Välja ordförande för lekmannarevisorerna Ewa Klase till förtroendevald revisor under 
innevarande mandatperiod.  

Sammanfattning   
2020-10-13 § 285 gav kommunstyrelsen Mönsterås räddningstjänst i uppdrag att tillsammans 
med räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, 
Högsby och Oskarshamn utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för 
kommunal räddningstjänst.  

Huvuduppdraget i utredningen var att utreda förutsättningarna för att bilda ett 
räddningstjänstförbund för de aktuella kommunerna och jämföra detta med vad som skulle 
krävas om kommunen valde att fortsätta bedriva räddningstjänst i befintlig organisation. 
Detta utifrån de utmaningar som räddningstjänsterna står inför, nu och i framtiden. 

8



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-03-15 

 

Då det redan idag pågår en hel del samverkan (framförallt inom operativ ledning), kan frågan 
ses från två håll. Dels hur befintlig samverkan skulle påverkas av en förbundsbildning och dels 
hur övrig verksamhet i befintlig organisation skulle påverkas. Båda dessa perspektiv bedöms i 
utredningen bättre kunna hanteras i ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

Utifrån framtagen modell för ekonomisk jämförelse bedöms ett räddningstjänstförbund vara 
mer fördelaktigt än fortsatt drift i befintliga räddningstjänstorganisationer. Utredningens 
samlade slutsats talar därför för ett bildande ett gemensamt räddningstjänstförbund för de 
nio aktuella kommunerna. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-15 § 45 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att, förutsatt att övriga kommuner fattar samma beslut, besluta 
följande: 

1. Mönsterås kommun tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby, 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås bildar kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost från och med 1 januari 2023. Då övertar 
kommunalförbundet ansvar för medlemskommunernas räddningstjänst samt den 
myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för inom detta område 
samt i övrigt vad som specificeras i antagen förbundsordning.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.  

3. Kommunstyrelsen får teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar med mera på i 
huvudsak de villkor som framgår av upprättat förslag till ”avtal”.  
Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som 
kan bli aktuella för att genomföra beslutet om att bilda kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost.  

4. Kommunfullmäktige godkänner Mönsterås kommuns del av budget 2022 och 2023 
för bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.  

5. Kommunfullmäktige väljer Anders Johansson (C) som ledamot och Robert Rapakko 
(S) som ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost under innevarande mandatperiod. Förbundsdirektionen ska fram till den 31 
december 2022 utgöra interimsdirektion. De får fatta de beslut som krävs för att 
kommunerna ska kunna genomföra verksamhetsövergången till kommunalförbundet 
till 1 januari 2023.  

6. Välja ordförande för lekmannarevisorerna Ewa Klase till förtroendevald revisor under 
innevarande mandatperiod. 

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

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

Vi har tagit del av ”Utredning av gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna 
Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och 
Torsås”. Av utredningen framgår att samtliga nio räddningstjänster står inför utmaningar. 
Flera av dessa utmaningar hänger ihop med förändrad lagstiftning och andra ökande krav. En 
annan utmaning är bemanningsproblematik på RIB-stationerna. En tredje utmaning är 
ekonomin.  
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Sverigedemokraterna anser inte att svaret och lösningen på dessa utmaningar är bildandet av 
ett räddningstjänstförbund för nio kommuner i Kalmar län.  

Redan idag sker samverkan mellan räddningstjänsterna när det gäller hantering av större och 
långvariga räddningsinsatser. Samverkan kring övning/operativ utbildning bör också vara 
möjlig inom räddningstjänstens nuvarande organisation.  

Vi anser inte att utredningen visar att ett räddningstjänstförbund bli mer kostnadseffektivt. 
Tvärtom är vår erfarenhet att stora organisationer tenderar att generera kostnader genom 
att utgifter till ledningsfunktioner och administration ökar. Utredningens förslag till 
ledning/övergripande organisation kommer att leda till ett demokratiskt underskott, jämfört 
med dagens organisation.  

Vi tror inte att det blir lättare att lösa bemanningsproblematiken på RIB-stationerna i en 
organisation där beslut fattas på långt avstånd av de personer som ska utföra 
räddningstjänstens praktiska arbetsuppgifter. En räddningstjänst som är väl förankrad i 
lokalsamhället borde ha bättre förutsättningar att rekrytera nya, duktiga medarbetare till sin 
organisation.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-02-15 § 45 
KS 2020/176 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/176 Räddningstjänstutredning  
KS 2020/176 Budget 2022 och 2023  
KS 2020/176 Grund till avtal med kommunerna och kommunalförbundet 
KS 2020/176 Förbundsordning Räddningstjänsten Sydost  
KS 2020/176 Reglemente för förbundsdirektionen  
KS 2020/176 Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost 
KS 2020/176 Viljeinriktning KSO Kalmar län 9 kommuner  
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§ 28  

Dataskyddsombudets rapport för Mönsterås kommun 2020-
2021 
Diarienummer: 2022/26 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen intygar att de tagit del av rapporten.  

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag får i uppdrag att utse representanter som ska 
delta på grundutbildning i dataskydd.  

Sammanfattning   
I rollen som dataskyddsombud ligger en granskande funktion för att se till att lagar och regler 
följs med krav på rapportering till högsta förvaltningsnivå. Den rapport som är gjord avser de 
två senaste åren då pandemin omöjliggjorde det dataskyddsarbete som skulle genomföras 
2020 och även en del av 2021. 

Mönsterås kommuns nämnder och bolag lever inte upp till kraven i dataskyddsförordningen 
eller de grundläggande principer som ska efterföljas.  

Flertalet behandlingar saknas i registerförteckningen och några är undermåligt eller felaktigt 
ifyllda och ska göras om. Antalet personuppgiftsincidenter ökar men är fortfarande på en låg 
nivå. En inventering av personuppgiftbiträdesavtal bör genomföras mot leverantörer av 
system eller tjänster. För att höja kompetensnivån inom dataskydd rekommenderas att så 
många som möjligt genomgår en digital grundutbildning under år 2022, detta gäller samtliga 
nämnder och kommunala bolag.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-08 § 67 att kommunstyrelsen bör intyga 
att de tagit del av rapporten samt ge samtliga förvaltningar och kommunala bolag i uppdrag 
att utse representanter som ska delta på grundutbildning i dataskydd.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-03-08 § 67 
KS 2022/26 Dataskyddsombudets rapport för Mönsterås kommun 2020-2021
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§ 29  

Svar på medborgarförslag - Förändringar på Kuggåsvägen 
Diarienummer: 2021/325 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat med följande yttrande. 

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Leif Grandell föreslås att Mönsterås kommun tar över ägande 
och ansvar för Kuggåsvägen från Trafikverket.  

Yttrande  
2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan Mönsterås kommun, Region Kalmar och 
Trafikverket som hanterar framtida ansvarsfördelning i samband med att parterna enades om 
hur E22 genom Mönsterås bör byggas om. I avsiktsförklaringen har det enats om att 
kommunen som medfinansiering till den stora statliga satsningen som E22-ombyggnaden 
innebär ska ta över de statliga vägarna Drakenäsvägen/Nynäsvägen, Kuggåsvägen/Långåsen 
och Sjögatan. Övertagandet ska ske i samband med att Trafikverket anlägger tre nya 
trafikplatser på E22. Att ta över väghållaransvaret i förtid och utan krav på direkta 
motprestationer från Trafikverket kan inte ses som försvarbart ur ett kommunalekonomiskt 
perspektiv. Det ses inte heller som lämpligt att endast ta över en endast väg – Kuggåsvägen. 
Vid ett övertagande bör alla statliga vägar flyttas över till ett kommunalt väghållaransvar. Om 
projektet Genomfart E22 Mönsterås kommer med i Nationell transportplan 2022-2033 är det 
sannolikt att ett genomförande i så fall sker i transportplanens senare del.  

Precis som medborgarförslaget skriver så är det korrekt att om Kuggåsvägen övergår till 
kommunalt väghållaransvar så får kommunen rådighet över vilken hastighet som ska råda. I 
dagsläget är det 50 km/h på Kuggåsvägen precis som i merparten av övriga tätbebyggda 
områden i Mönsterås kommun. Det är idag endast några gator där det är lägre hastighet än 
50 km/h på det kommunala gatunätet, och då oftast i närheten av skolor. I ett tidigare 
medborgarförslag (2019/170) har kommunen svarat att kommunens intention är att invänta 
ett nationellt beslut om sänkt bashastighet, och till dess sker att nuvarande bashastighet på 
50 km/h i tätorter behålls. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-01 § 62 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-03-08 § 62 
KS 2021/325 Medborgarförslag 
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§ 30  

Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg Åsevadsgatan 
Diarienummer: 2021/319 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Wide Svensson föreslås att gång- och cykelbanan separeras 
från biltrafik i området vid Coop och Systembolaget på Åsevadsgatan.   

Yttrande  
I början av 2022 beslutade Mönsterås kommun att påbörja ett planarbete för att möjliggöra 
uppförandet av en helt ny livsmedelsbutik på nuvarande Coop-parkeringen. I samma projekt 
ingår att nuvarande Coop-butik rivs. I processen med ny detaljplan för detta projekt kommer 
gång- och cykelsträckning längs Garvaregatan och Åsevadsgatan att utredas.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-03-01 § 63 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-03-01 § 63 
KS 2021/319 Medborgarförslag
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§ 31  

Motionssvar - Kommunkollen 
Diarienummer: 2021/293 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Leonard Niklasson (SD) föreslås att kommunen avstår från att köpa 
annonsplatser i kommunkollen.  

Yttrande  
Bakgrunden till motionen är att Sverigedemokraterna (SD) vid valet 2018 nekades av 
Kommunkollen att annonsera i tidningen. Kommunkollen är en privatägd tidning som delas ut 
gratis till alla hushåll i Mönsterås kommun. Eftersom tidningen når alla hushåll använder 
Mönsterås kommun detta medium som en av sina kanaler för att nå ut med information 
vilket även görs av andra företag och politiska partier. 

Mönsterås kommun som organisation annonserar inte för någon politisk inriktning utan 
endast för att kunna informera om viktiga händelser och event som kommunen står bakom. 
Hur de politiska partierna gör sin marknadsföring är inte knutet till Mönsterås kommun som 
organisation.  

Kommunkollen som privatägd tidning har rätt att välja sitt innehåll och således neka 
annonsering vilket är reglerat i Tryckfrihetsförordningen. Mönsterås kommun har inte som 
avsikt att, genom utebliven annonsering, påverka utgivaren vilka annonser som ska vara med 
i tidningen vilket skulle kunna anses strida mot Tryckfrihetsförordningen. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-15 § 46 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-02-15 § 46 
KS 2021/293 Motion
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-03-15 

 

§ 32  

Kommunchefen informerar 
  

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande:  

 Aktuellt läge med anledning av covid-19  
 Aktuellt läge med anledning av kriget i Ukraina  
 Sjukfrånvaro  
 Befolkningsutveckling  
 Arbetslöshet  
 Aktuellt från ledningsgruppen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-03-15 

 

§ 33  

Meddelanden 
Diarienummer: 2022/1 

 

Beslut  
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-03-15 

 

§ 34  

Delegationsbeslut 
  

 

Beslut  
Kommunstyrelsen antecknar bifogade delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning   
I ärendet bifogas lista över delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag  
Lägenhetsarrende för båtplats 2021 
Markupplåtelsen 2021 
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