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§ 46  

Uppföljning - Miljömål för Mönsterås kommun 
Diarienummer: 2018/98 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Miljö- och byggchef Malin Engdahl, miljösamordnare Christine Dahlgren och kommunekolog 
Joakim Holm redogör för genomförd uppföljning av Mönsterås kommuns miljömål.  

Beslutsunderlag  
KS 2018/98 Miljömål för Mönsterås kommun  
KS 2018/98 Miljömål, sammanfattning och bedömning  
KS 2018/98 Uppföljning samtliga förvaltningar och bolag  
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§ 47  

Månadsbokslut mars 
Diarienummer: 2021/96 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för kommunens månadsbokslut per 31 mars. 
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§ 48  

Motion - Gatubelysning mellan Mönsterås och Tålebo 
Diarienummer: 2021/162 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Christer Olsson (SD) föreslås att kommunen sätter upp belysning längst 
cykelvägen mellan Mönsterås och Tålebo.  

Yttrande  
Trygghetsskapande belysning är inte bara viktig i våra samhällen utan också längs 
cykelvägarna mellan samhällena. Sträckan mellan Tålebo och korsningen 
E22/Mönsteråsvägen är ca 6 km.  

Vägen mellan Mönsterås och Timmernabben är statlig och har därmed ett antal regler och 
krav från Trafikverket hur och var gatubelysning längs cykelvägar i anslutning till statliga vägar 
får sättas upp. Men då förutsättningarna påminner om cykelvägen mellan Mönsterås och 
Timmernabben där belysning sattes upp för ett par år sedan bedömer Tekniska förvaltningen 
att projektet är genomförbart. 

Efter diskussion med Trafikverket i mars 2022 har det klarlagts att om belysning ska sättas 
upp längs sträckan så kommer Mönsterås kommun ensam behöva finansiera projektet. En 
grov uppskattning på investeringskostnad för projektet är ca 4 mnkr. Utöver det tillkommer 
drift och underhållskostnader.  

Mönsterås kommun kommer fortsatt att verka för en gemensam lösning med Trafikverket. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-19 § 145 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 2022-04-19 § 145 
KS 2021/162 Motion 
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§ 49  

Motion - Hundbad 
Diarienummer: 2021/209 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen samt att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera de lokala ordningsföreskrifterna för samtliga kommunala badplatser samt tillåta 
hundbad vid Nynäs badplats.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Lejla Radovic (S) föreslås att Mönsterås kommun ser över förskrifter 
angående hundförbud på de kommunala badplatserna samt att kommunen ändrar 
föreskrifterna i frågan om hundbad under sommarperioden och tar bort förbudet på vissa 
kommunala badplatser.  

Yttrande  
Tekniska förvaltningen har under våren utrett frågan om hundbad. I Mönsterås kommun 
finns ca 1900 hundar (2021-01-01). Avsaknaden av hundbad kan upplevas som problematisk 
varma sommardagar för många hundägare. Att få ta med hunden till stranden möjliggör att 
hela familjen med hund kan umgås på stranden utan att någon behöver stanna hemma som 
hundvakt. Dock tillåts idag hundbad överallt längs kommunens sjöar och kust, exempelvis 
öster om den kommunala badplatsen Kaffetorpet.  

Om kommunfullmäktige vill tillåta bad för hundar på någon av de kommunala badplatserna 
bedöms Nynäs badplats vara mest lämplig. På badplatsen finns bland annat god möjlighet till 
skugga för hundarna på platsen. Oavsett beslut bör de lokala ordningsföreskrifterna ses över 
avseende dess formuleringar om hundar och hundbad med syftet att skapa en större 
tydlighet vad ordningsföreskrifterna avser. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-19 § 144 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera 
de lokala ordningsföreskrifterna för samtliga kommunala badplatser samt tillåta hundbad vid 
Nynäs badplats. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-04-19 § 144 
KS 2021/209 Motion 
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§ 50  

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
Diarienummer: 2022/88 

 

Beslut  
Kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta sändas direkt över internet genom bild- 
och ljudupptagning.  

Kommunfullmäktiges ordförande Jens Robertsson (C) utses till ansvarig utgivare för 
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.  

Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Mönsterås kommun revideras enligt bilaga 1.  

Sammanfattning   
Mönsterås kommun webbsänder kommunfullmäktiges sammanträden. Direktsändningar via 
internet bedöms som program och ska enligt yttrandefrihetsgrundlagens 4 kap. 1 § ha en 
ansvarig utgivare. Kommunen behöver även anmäla sin sändningsverksamhet tillsammans 
med en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Inget tillstånd krävs från 
myndigheten för att få webbsända med registrering ska ske.  

Den ansvarige utgivaren är endast ansvarig för den webbsändning som innebär 
direktsändning. Enligt yttrandefrihetsgrundlagens 4 kap. 3 § ska utgivaren ha befogenhet att 
utöva tillsyn över framställningens offentliggörande och bestämma över dess innehåll så att 
ingenting får föras in i den mot hens vilja. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för 
ordningen vid sammanträdet och kan avbryta sammanträdet vid behov, det är därför lämpligt 
att ordförande även är ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren är inte ansvarig för det 
andra personer yttrar i sändningarna. Eventuella yttrandefrihetsbrott åvilar de enskilda 
ledamöterna/medverkande personerna.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-05-03 § 172 att kommunstyrelsen bör besluta 
att kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta sändas direkt över internet genom bild- 
och ljudupptagning, att kommunfullmäktiges ordförande Jens Robertsson (C) bör utses till 
ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden samt att 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i Mönsterås kommun revideras enligt bilaga 1.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022/88 Tjänsteutlåtande 
KS 2022/88 Bilaga 1. Tillägg kommunfullmäktiges arbetsordning  
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§ 51  

Taxor 2022 - Räddningstjänsten 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avgiften för godkännande av en deltagare är samma 
som avgiften för godkännande av en föreståndare samt att om ytterligare deltagare anmäls 
inom 6 månader behöver verksamheten inte erlägga ny avgift.  

För detta arbete har kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 27 §, rätt att ta ut en avgift.  

Sammanfattning   
Inför nya tillstånd ska deltagare och föreståndare i verksamheter med explosiva varor bland 
annat lämplighetsprovs av tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) i samråd med 
Polismyndigheten. Om den sökande är en juridisk person ska personer med ett betydande 
inflytande över verksamheten prövas, vilket även gäller för hantering av brandfarliga varor. 
Utifrån polisens lämplighetsyttrande ska tillståndsmyndigheten sedan fatta ett beslut om 
personen i fråga är lämplig eller inte, med hänsyn till den tänkta hanteringen.  

För detta arbete har kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 27 §, rätt att ta ut en avgift. Kommunen har dock enbart rätt att ta ut en avgift för 
prövning av föreståndare och deltagare och således inte rätt till att ta en avgift för prövning 
av personer med ett betydande inflytande över verksamheten. Tidigare har Mönsterås 
endast tagit ut avgift för att godkänna en föreståndare.  

Räddningstjänsten föreslår att avgiften för godkännande av en deltagare, ska vara samma 
som för godkännande av en föreståndare, det vill säga 1 469 kronor. Om ytterligare deltagare 
anmäls inom sex månader behöver verksamheten inte erlägga ny avgift. Denna konstruktion 
väljs för att minska risken att verksamheten inte anmäler nya deltagare, eftersom det innebär 
en kostnad. Det skulle innebära att nyttan med lagändringen går förlorad.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-05-03 § 160 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att avgiften för godkännande av en deltagare är samma som avgiften för 
godkännande av en föreståndare samt att om ytterligare deltagare anmäls inom 6 månader 
behöver verksamheten inte erlägga ny avgift.  

För detta arbete har kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 27 §, rätt att ta ut en avgift.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-05-03 § 160 
MBN 2022-04-07 § 28
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§ 52  

Informationshanteringsplan kommunstyrelsen 
Diarienummer: 2022/134 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen antar informationshanteringsplanen för ansökan om strandskyddsdispens 
och bostadsanpassningsbidrag.  

Sammanfattning   
En informationshanteringsplan ska redovisa samtliga handlingstyper som förekommer inom 
en organisation. Av informationshanteringsplanen framgår vilken information som ska 
bevaras (arkiveras för all framtid) och vilken som ska gallras (förstöras). Det framgår också 
när gallring ska ske och hur myndighetens information ska förvaras. Genom att följa planen 
ska myndigheten vara säker på att dess allmänna handlingar hanteras på ett korrekt och 
tillfredställande sätt. Informationshanteringsplanen underlättar även allmänhetens rätt till 
insyn i myndighetens verksamhet.  

Ansökan om strandskyddsdispens och handläggningen av bostadsanpassningsbidrag sköts på 
uppdrag av kommunstyrelsen av handläggare på miljö- och byggförvaltningen. Den 
föreslagna informationshanteringsplanen innebär att ärendeprocessen blir helt digital.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-05-03 § 170 att kommunstyrelsen bör anta 
informationshanteringsplanen för ansökan om strandskyddsdispens och 
bostadsanpassningsbidrag. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-05-03 § 170 
KS 2022/134 Informationshanteringsplan ansökan om strandskyddsdispens och 
bostadsanpassningsbidrag 
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§ 53  

Delegationsbeslut 
   

 

Beslut  
Kommunstyrelsen antecknar bifogade delegationsbeslut till protokollet.  

Sammanfattning   
I ärendet bifogas lista över delegationsbeslut  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadschef 2021-12-03 – 2022-05-02 
Bostadsanpassningsbidrag 2022-03-17 – 2022-05-02 
Ansökan om strandskyddsdispens 2022-03-17 – 2022-05-02 
Serveringstillstånd 2022-03-17 – 2022-05-02 
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§ 54  

Meddelanden 
Diarienummer: 2022/1 

 

Beslut  
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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§ 55  

Kommunchefen informerar 
   

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande:  

 Sjukfrånvaro  
 Arbetslöshet  
 Aktuellt på kommunledningens agenda  

- Delårsbokslut 
- Budget 2023  
- Rekrytering av vikarier sommaren 2023  
- Kommunens nya intranät  
- Rutin för prehab  
- Hållbarhetsmässa  
- Kommunens digitaliseringsmål 
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