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Roland Åkesson (C)  Sören Boman (SD)  
Lars Johansson (S)  Reidun Ullström (C) 
Carina Holmberg Olofsson (C) Martin Samuelsson (S) 
Anni Juhl Nielsen (SD)   Lars Magnusson (C) 
Lejla Radovic (S)   Anna Isaksson (C) 
Curt Rune Roos (M)  Roland Pettersson (S) 
Jimmy Persson (C)  Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Anne Blomqvist (S)   Britt-Marie Domeij (M) 
Magnus Gustafsson (C)  Agnetha Landberg (C), 2:e vice ordförande  
Madeleine Rosenqvist (KD)  Lars Hollner (S), vice ordförande 
Katarina Johansson (C)  Jens Robertsson (C), ordförande 
Helene Carlsson (V)  Michael Pettersson (S), tjänstgörande ersättare 
Sarah Johansson (C)   Torsten Runberg (S), tjänstgörande ersättare 
Christer Olsson (SD)   Jan Karlsson (S), tjänstgörande ersättare 
Daniel Williamsson (S)   Håkan Johansson (S), tjänstgörande ersättare 
Håkan Sjöborg (C)  Tomas Halkjaer (C), tjänstgörande ersättare 
Martina Palmér (S)  Sara Widerström (C), tjänstgörande ersättare 
Torbjörn Uddén (L)   Bo Larsen (C), tjänstgörande ersättare 
Åsa Ottosson (M)  

Övriga närvarande 
Oscar Ekstam, VD Vattenpalatset i Mönsterås AB § 50 
Armin Avdic, VD Mönsterås Bostäder AB § 50 
Fredrik Johansson, kommunchef  
Frida Welin, kommunsekreterare  

Justeras av 
Jens Robertsson (C), ordförande   
Agnetha Landberg (C) 
Lars Hollner (S) 
Frida Welin, kommunsekreterare  
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Justeras den 
2022-06-03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2022-05-23 
Datum när anslaget sätts upp 2022-06-03 
Datum när anslaget tas ned 2022-06-25 
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§ 49  

Kallelse och kungörelse 
   

 

Beslut  
Kallelse och kungörelse godkänns.  

Sammanfattning   
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 16 maj 2022. Kallelsen 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 16 maj 2022. 
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§ 50  

Information - Årsredovisning Vattenpalatset i Mönsterås AB 
Diarienummer: 2022/32 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
VD för Vattenpalatset i Mönsterås AB Oscar Ekstam redogör för bolagets årsredovisning för år 
2021. 

Beslutsunderlag  
KS 2022/32 Årsredovisning Vattenpalatset i Mönsterås AB 
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§ 51  

Information - Årsredovisning Mönsterås Bostäder AB 
Diarienummer: 2022/32 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
VD för Mönsterås Bostäder AB Armin Avdic redogör, tillsammans med styrelseordförande 
Roland Åkesson (C), för bolagets årsredovisning för år 2021. 

Beslutsunderlag  
KS 2022/32 Årsredovisning Mönsterås Bostäder AB 
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§ 52  

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

 

Beslut  
Motionen anses 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 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-10 § 48 att kommunfullmäktige bör anse motionen 
besvarad.  

Dagens sammanträde  
Christer Olsson (SD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-05-10 § 48 
KS 2021/162 Motion 
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§ 53  

Motion - Hundbad 
Diarienummer: 2021/209 

 

Beslut  
Motionen bifalls och tekniska förvaltningen får 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 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-10 § 49 att kommunfullmäktige bör 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  
Lejla Radovic (S) och Madeleine Rosenqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-05-10 § 49 
KS 2021/209 Motion 
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§ 54  

Taxor 2022 - Räddningstjänsten 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Avgiften för godkännande av en deltagare är samma som avgiften för godkännande av en 
föreståndare, 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 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-10 § 51 att kommunfullmäktige bör besluta 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.   

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-05-10 § 51 
MBN 2022-04-07 § 28
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§ 55  

Reglementen och bolagsordningar 2023-2026 
Diarienummer: 2022/146 

 

Beslut  
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att ta fram förslag på nya reglementen och 
bolagsordningar för mandatperioden 2023-2026. Förslagen ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast 18 november 2022. 

Sammanfattning   
I samband med ny politisk mandatperiod behöver kommunfullmäktiges arbetsordning, 
nämndernas reglementen och de kommunala bolagens bolagsordningar revideras. För att 
kunna antas på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december behöver förslagen på 
reglementen och bolagsordningar vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 18 november 
2022.  

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-03-28 § 1 att kommunfullmäktige bör ge 
samtliga nämnder och bolag i uppdrag att ta fram förslag på nya reglementen och 
bolagsordningar för mandatperioden 2023-2026. Förslagen ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast 18 november 2022. 

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

Beslutsunderlag  
KF presidium 2022-03-28 § 1
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§ 56  

Nästa möte 
   

 

Beslut  
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 13 juni klockan 13:30. 
Sammanträdes inleds med gemensam lunch klockan 12:30 på hotell Munken. 
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