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§ 74  

Handlingsplan - Barnets bästa i Mönsterås kommun 
Diarienummer: 2022/229 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås anta Handlingsplan – Barnets bästa i Mönsterås kommun.  

Sammanfattning   
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad barnkonventionen har funnits sedan 20 
november 1989 och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den 1 
januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner har som uppgift 
att säkerställa att barnkonventionen implementeras i den egna verksamheten. Det gäller för 
samtliga verksamheter och inte enbart de som huvudsakligen riktar sig till barn.                     

Implementering av barnkonventionen är ett arbete som omfattar alla förvaltningar, 
kommunala bolag, medarbetare och förtroendevalda i Mönsterås kommun. 

Implementeringen tar sin utgångspunkt i SKR:s implementeringsnycklar för arbetet med 
barns rättigheter. Implementeringsnycklarna bygger på barnkonventionens artiklar och den 
nationella strategin för att stärka barns rättigheter.  

Under 2021 gjordes en nulägesanalys av kommunens arbete med barnkonventionen. 
Analysen har gjordes med stöd av SKR:s implementeringsnycklar. Resultatet visar att åtgärder 
och förbättringar krävs inom följande områden:   
 

• Styrning, ledning och organisation   
• Kunskapsutveckling och medvetenhet  
• Delaktighet och inflytande  
• Information och kommunikation   

 
Handlingsplanen fokuserar därför på de nationella strategimålen och åtgärder inom dessa 
fyra områden. Genomförd nulägesanalys 2020 och 2021 finns som bilaga till handlingsplanen. 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16 § 243 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta Handlingsplan – Barnets bästa i Mönsterås kommun. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-16 § 243 
KS 2022/229 Handlingsplan – Barnets bästa i Mönsterås kommun 
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§ 75  

Åtgärder med anledning av delårsrapport 2022-04-30 
Diarienummer: 2022/152 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Socialnämndens ordförande Håkan Spärlin (C), socialchef Annelie Gollungberg och controller 
Fredrik Thunberg informerar om socialnämndens åtgärder med anledning av nämndens 
prognostiserade underskott vid delårsrapporten 2022-04-30.  

Beslutsunderlag  
SN 2022-06-20 § 100 
KS 2022/152 Uppföljning tidigare åtgärdsplan och konsekvensanalys av ytterligare 
effektiviseringar 2022
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§ 76  

Månadsuppföljning juli 2022 
Diarienummer: 2021/96 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för kommunens månadsbokslut per 31 juli. 
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§ 77  

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm. till   politiker i 
Mönsterås kommun 2023-2026 
Diarienummer: 2022/247 

 

Beslut  
Efter redaktionella ändringar föreslås kommunfullmäktige anta Bestämmelser om arvoden, 
ersättningar mm. till politiker i Mönsterås kommun 2023-2026.  

Sammanfattning   
Kommunstyrelsens personalutskott har tagit fram ett förslag på nya bestämmelser om 
arvoden, ersättningar med mera till politiker i Mönsterås kommun 2023-2026. 

Ärendets behandling 
Personalutskottet föreslår 2022-05-31 § 41 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm. till politiker i 
Mönsterås kommun 2023-2026. 

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

Beslutsunderlag  
PU 2022-05-31 § 41 
KS 2022/247 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm. till politiker i Mönsterås kommun 
2023-2026

7



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-09-06 

 

§ 78  

Taxor 2022 - Registrering och tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för registrering och tillsyn enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter.  

Sammanfattning   
Taxan avser avgifter för Mönsterås kommuns kostnader för registrering och handläggning av 
anmälan och tillsyn enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.  

   Registrering   Tillsyn  

Anmälan, tobaksfria nikotinprodukter  Faktor 1   Faktor 1  

Faktorn multipliceras med gällande timavgift inom miljö- och byggnadsnämndens 
avgiftsområde.  

Taxan träder i kraft den 1 november 2022. I ärende som rör anmälan tillämpas taxan på 
ärende som inkommer 1 november eller senare.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16 § 245 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa taxa för registrering och tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-16 § 245 
MBN 2022-06-23 § 84
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§ 79  

Reglemente miljö- och byggnadsnämnden 
Diarienummer: 2018/166 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås godkänna revideringen av miljö- och byggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens reglemente.   

Sammanfattning   
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till revidering av nämndens 
reglemente. Ändringarna består av:  

Det tydliggörs att nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen, 
lagstiftningen för animaliska biprodukter och foder samt strålskyddslagen samt lagstiftningen 
som gäller tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel och folköl.  

Ny lagstiftning som nämnden ska ansvara för läggs till. Det gäller lagen om 
sprängämnesprekursorer och lagen om tobaksfria nikotinprodukter.  

Ansvaret för tillstånd och tillsyn för frågor som rör servering av alkohol enligt alkohollagen 
flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden.  

Det skrivs in att nämnden ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag samt att nämnden 
har i uppdrag att särskilt följa upp arbetet med kommunens lokala miljömål och att 
rapportera till kommunfullmäktige.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16 § 246 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna revideringen av miljö- och byggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens reglemente.    

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-16 § 246 
MBN 2022-06-23 § 83
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§ 80  

Revisionsrapport - Fastighetsunderhåll 
Diarienummer: 2021/258 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande till revisorerna:  

Sammanfattning   
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsen genom 
tekniska förvaltningen säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter 
och att detta sker med en tillräcklig intern kontroll. Rekommendationen är att följa upp 
punkterna nedan: 

Att säkerställa att underhållsplaneringen sker med ett uppdaterat fastighetssystem som 
grund (vi konstaterar samtidigt att förutsättningar för detta har skapats genom personella 
resurser).  

Svar: Sedan juni 2021 har fastighetsavdelningen distribuerat om tjänsterna för att lägga mer 
tid på att utveckla fastighetssystemet Vitec. I dagsläget är myndighetskontroller digitaliserad 
och implementerad.   
Arbete pågår med att föra in felanmälan för samtliga förvaltningar samt underhållsplaner, i 
första skedet med fokus på tekniska installationer. Målsättningen är att ha en uppdaterad 
underhållsplan i Vitec till slutet av 2023. 

Att det finns en systematik kring hur förvaltningarna (hyresgästerna) involveras i processerna 
kopplat till fastighetsunderhåll avseende kommunikation kring behov, planering och 
återkoppling.  

Svar: Arbetet pågår med att få en tydligare struktur i arbetsflödet för investeringar som 
kommer som direkta önskemål från verksamheten. Verksamheten har i dagsläget möjlighet 
att anmäla fel/brister i verksamhetssystemet Vitec.  Målsättningen är att förvaltningarna 
ansvarar för att göra en behovsanalys och konsekvensbeskrivning av uppkomna och framtida 
behov där sedan fastighetsavdelningen står för att ta fram den ekonomiska kalkylen och den 
tekniska lösningen samt även se om det finns alternativa lösningar.  

Att som stöd för investerings- och underhållsplaneringen arbeta 
tvärsektoriellt/kommungemensamt med strategisk lokalförsörjning.  

Svar: Idag sker regelbundna möten med Barn och utbildningsförvaltningen samt 
socialförvaltningen gällande lokalförsörjningen. Tekniska förvaltningen ser dock ett behov att 
ta fram en konkret långsiktig lokalförsörjningsplan med tydlig ansvarsfördelningen mellan 
förvaltningarna och tekniska. 

Att tydliggöra vad i investeringsbudgeten som är kopplat till planerat underhåll 
(komponenter). 

Svar: Detta kommer framöver förtydligas i investeringsbudget uppdelat på vad som är behov 
uppkomna från verksamheten respektive reinvesteringar i fastigheten med motivering och 
konsekvensanalyser.  
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Att ta fram och följa upp målambitioner och nyckeltal kopplat till det planerade 
fastighetsunderhållet. 

Svar: Under hösten 2022 kommer en större genomlysning göras av fastighetsbeståndet vilket 
kommer ligga till grund för framtida underhållsplaner. Det saknas idag bra nyckeltal för 
kommunala fastighetsbestånd. SKR arbetar med frågan och tekniska förvaltningen kommer 
använda sig av de nyckeltal SKR tar fram. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-07 § 210 att kommunstyrelsen bör 
överlämna yttrandet till revisorerna.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-06-07 § 210 
KS 2021/258 Yttrande 
KS 2021/258 Revisionsrapport 

11



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-09-06 

 

§ 81  

Internkontroll för tekniska förvaltningen 2022 
Diarienummer: 2022/231 

 

Beslut  
Internkontrollplan för tekniska förvaltningen år 2022 godkänns.  

Sammanfattning   
2018 gjorde kommunens revisorer genom PwC en granskning av Mönsterås kommuns interna 
kontroll. Granskningen fann att övergripande riktlinjer saknades. 2020-12-01 antogs 
reglemente och riktlinjer för intern kontroll i kommunen och 2021 köptes ett IT-stöd in för att 
säkra arbetsprocessen med intern kontroll. 2022 genomförs intern kontroll enligt den nya 
modellen för första gången.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till punkter för intern kontroll 2022.  Punkterna 
som föreslås ingå i 2022 års interna kontrollplan är: 

-Brandskyddskontroll fastighet 

-Produktion av specialkost i köken 

-Reservkraft VA 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-30 § 255 att kommunstyrelsen bör 
godkänna internkontrollplan för tekniska förvaltningen år 2022. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-30 § 255 
KS 2022/231 Tjänsteutlåtande  
KS 2022/231 Reglemente för intern kontroll Mönsterås kommun 
KS 2022/231 Riktlinjer för intern kontroll Mönsterås kommun 
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§ 82  

Förfrågan om medverkan och medfinansiering - Kustlandet 
Leader 
Diarienummer: 2021/37 

 

Beslut  
Under förutsättning att övriga kommuner fattar samma beslut godkänner Mönsterås 
kommun medfinansieringsintyget.  

Sammanfattning   
Jordbruksverket har översänd medfinansieringsintyg som ska bifogas ansökan om att starta 
ett leaderområde för perioden 2023-2027. Mönsterås kommuns årliga medfinansiering 
beräknas bli 165 690 kr/år.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16 § 250 att kommunstyrelsen bör besluta 
att under förutsättning att övriga kommuner fattar samma beslut godkänna 
medfinansieringsintyget. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-16 § 250 
KS 2021/31 Medfinansieringsintyg  
KS 2021/31 Budget 

13



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-09-06 

 

§ 83  

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan kommun läsåret 
2022-2023 
Diarienummer: 2022/178 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande ska gälla för läsåret 2022/2023:  

Skolhälsovårdsjournal för elev i Mönsterås kommun, som byter till offentligt bedriven skola i 
annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovårdsjournal efter 
elevens eller vårdnadshavarens medgivande. Byter eleven till privat skolhälsovård får 
överföring av skolhälsovårdsjournal endast ske genom överlämnande av kopior till 
mottagande skolhälsovård.  

Kommunfullmäktige förslås uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ansvara för 
uppgifter hänförliga till 15 § arkivlagen, det vill säga att besluta om överföring av 
skolhälsovårdsjournal till annan kommun.  

Sammanfattning   
För att kunna följa en elevs hälsa och utveckling under hela skoltiden, från förskoleklass till 
gymnasiet, är det viktigt att skolhälsovårdsjournalerna följer med eleven under hela 
skoltiden. När en elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. Om eleven 
byter till en skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av 
journalen. Ett avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till den andra 
kommunens skolhälsovård.   

Enligt 15 § arkivlagen (1990:782), får en kommunal myndighet avhända sig allmänna 
handlingar endast genom ett sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 
lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige. Det finns inte någon lag som ger kommunen 
möjlighet att överlämna skolhälsovårdsjournaler till annan kommun, varför det behövs ett 
särskilt beslut från kommunfullmäktige för att möjliggöra detta. Beslutet måste fattas årligen.  

Skolhälsovårdsjournalen bör följa eleven eftersom det inte finns något värde i att journaler 
för avflyttande elever arkiveras i Mönsterås. Byter eleven till privat skolhälsovård får 
överföring av skolhälsovårdsjournal dock endast ske genom överlämnande av kopior. 
Notering om var kopior skickats ska göras i den journal som kopierats (originaljournalen).   

Att överföra en skolhälsovårdsjournal kräver samtycke från vårdnadshavare eller elev om 
eleven är mogen att själv fatta beslut (12 kap 2–3 §§ offentlighets- och sekretesslagen).   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-07 § 211 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att följande ska gälla för läsåret 2022/2023:  

Skolhälsovårdsjournal för elev i Mönsterås kommun, som byter till offentligt bedriven skola i 
annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovårdsjournal efter 
elevens eller vårdnadshavarens medgivande. Byter eleven till privat skolhälsovård får 
överföring av skolhälsovårdsjournal endast ske genom överlämnande av kopior till 
mottagande skolhälsovård.  

Kommunfullmäktige förslås uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ansvara för 
uppgifter hänförliga till 15 § arkivlagen, det vill säga att besluta om överföring av 
skolhälsovårdsjournal till annan kommun. 
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Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-06-07 § 211 
BUN 2022-05-25 § 82
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§ 84  

Motionssvar - Säkra chefskompetens för framtiden 
Diarienummer: 2019/221 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Renée Solstad (S), Robert Rapakko (S) och Daniel Williamsson (S) 
föreslås att kommunen arbetar fram en kartläggning av chefernas kompetens samt att 
utvecklingsbehov tas fram och används kontinuerligt i verksamheten samt att det skapas en 
tydlig process och plan för att utbilda medarbetare och vidareutbilda personal, via till 
exempel traineeprogram, utbildningstrappa och faddersystem.  

Yttrande  
Under 2020 togs ett personalpolitiskt program i kommunfullmäktige. Programmet ska 
användas som vägledning och stöd för politiker, chefer och medarbetare i det vardagliga 
arbetet. Programmets olika delar är uppdelade i chefers och medarbetares roller i de olika 
delarna av personalpolitiken. Ett av målet i programmet är att vi år 2022 ska ha 
implementerat en metod för genomförande av regelbundna kompetensförsörjningsanalyser. 
Detta är igångsatt för samtliga yrkeskategorier och förvaltningar och den kommer att 
presenteras under hösten 2021. Tanken är att därefter göra en plan för att arbeta vidare med 
frågan därefter.  
För några år sedan togs det fram en strategisk plan för ledarutveckling, se bifogad bild. Denna 
gäller fortfarande men några av aktiviteterna har varit pausade på grund av 
pandemisituationen (UL samt sunt arbetslivsutbildningarna). Dessa planeras att starta  
igen under hösten 2021. Ledarutveckling över gränserna är till för personer som i  
dagsläget inte är chefer men som önskar att bli detta.  

 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-21 § 233 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
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Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-06-21 § 233 
PU 2021-06-01 § 32 
KS 2019/221 Motion 
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§ 85  

Svar på medborgarförslag - Skogsbruk i Mönsterås kommun 
Diarienummer: 2020/31 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Lars Engström och Aina Hagberg föreslås att Mönsterås 
kommun går över till hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk samt att Mönsterås kommun 
undersöker möjligheterna att återställa utdikade våtmarker i kommunens skogsbestånd. 

Yttrande  
I miljömålen som Mönsterås kommun beslutat om, har det satts upp mål för tillgänglig natur 
med stärkt biologisk mångfald. Exempelvis är ett förslag till aktivitet i miljömålen att se över 
möjligheterna att införa formellt skydd av kommunägd mark med särskilt höga naturvärden. 
Länsstyrelsen har 2020 gett ett förslag till ett område kring Skäppentorp och detta har 
kommunen ställt sig positiva till. 

Mönsterås kommun anlitar Södra för förvaltning av kommunens skogsinnehav. Södra ställer 
höga krav i och med att de är skogsbrukscertifierade. Ett av många krav som ingår i 
certifieringen är att minst 5 % av skogsarealen avsätts till att bevara och utveckla 
naturvärden. I nuvarande skogsbruksplan för Mönsterås kommun avsätts mer än 5 % och i 
dessa områden prioriteras ofta lövträd. 

Mönsterås kommuns skogsmarker uppgår till 2094 ha – varav 1310 ha räknas som 
tätortsnära områden. Vid de tätortsnära områdena – så är kommunens policy att undvika 
trakthyggesbruk i så stor mån som det går. Ett mål som är beslutat i de lokala miljömålen. 

Medborgarförslaget önskar att kommunen går över till hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk, 
exempelvis genom den s k Lübeckmodellen. Lübeckmodellen är dock svår att tillämpa i 
kommunens skogsinnehav då marken är för svag och torr. Tanken med Lübeckmodellen är att 
allt ska föryngras naturligt – men det är svårt i Mönsterås på grund av markförhållanden och 
att nederbörden är låg på östra sidan av Sverige jämfört med västra sidan av landet. På grund 
av de torra förutsättningar som råder så behöver marken och skogen ställas om för att i 
framtiden stå i mot de kommande klimatförändringar med högre temperatur och minskad 
nederbörd. Därför måste ett aktivt val av trädslag göras. Valet av träd har landat på tall.  

Tallen är ett pionjärträdslagi och vill ha rikligt med solljus och då passar inte luckhuggning 
eller selektiv avverkning enligt Lubeckmodellen då modellen på sikt leder till att gran sprider 
sig till luckorna i större omfattning än vad tall har möjlighet att göra. Detta är problematiskt 
på de torra markerna som finns på Skäppentorp då granen inte tål torka i längre perioder. 
Vidare kan nämnas att Skäppentorp är hårt drabbad av granbarkborre på grund av att det 
växer gran på olämpliga och torra marker som det istället borde vara tall på.  

Det finns ytterligare problem med luckhuggning och naturlig föryngring, bland annat att 
örnbräken får ett övertag jämfört med de självföryngrade plantorna. Örnbräken trivs bäst på 
mellangoda marker som kommunens skogar till stor del består av. Tyvärr har detta problem 
ökat de sista 30 åren pga det allt högre kvävenedfallet.  

Hade kommunens marker istället bestått av en stor andel bokskog så hade luckhuggning varit 
ett bra val av föryngringsmetod då boken precis som granen är sekundärt trädslagii. 
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Medborgarförslaget nämner även önskemål om att återställa utdikade våtmarker i 
kommunens skogsbestånd. Mönsterås kommun har i de lokala miljömålen satt upp ett mål 
om att ”våtmarksarealen inom kommunen ska fram till år 2025 öka med i genomsnitt minst 5 
hektar per år”. Tekniska förvaltningen och beredningsorganet för skogliga frågor har för 
avsikt att under hösten 2022 presentera ett förslag för Kommunstyrelsen som visar en yta i 
Skäppentorp där en våtmark bedöms lämplig att anläggas.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-21 § 232 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-06-21 § 232 
KS 2020/31 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/31 Medborgarförslag 

 
i De trädslag som är först att på naturlig väg återbeskoga en kal yta. Pionjärträd karaktäriseras av snabb tillväxt, 
hög frosttålighet och god fröspridning. Exempel på pionjärträd är al, asp, björk, sälg och tall. 
 
ii trädslag som har förmåga att bilda bestånd genom att växa upp under ett befintligt krontak av t.ex. pionjärträd, 
och så småningom ta över herraväldet. De karakteriseras av långsam ungdomstillväxt, hög skuggtålighet, dålig 
frosttålighet, begränsad fröspridning och god förmåga att accelerera i tillväxt om det uppstår luckor i beståndet. 
Inhemska sekundärträdslag är bl.a. alm, bok, gran och lind, i viss mån lönn och ask. 
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§ 86  

Svar på medborgarförslag - Kalhyggesfritt skogsbruk 
Diarienummer: 2019/194 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inlämnat av Ambjörn Thunberg föreslås att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att i den kommunägda skogen kring Långehäll i 
Blomstermåla och längst Alsterån bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk och eventuellt 
bildandet av ett naturreservat.  

I medborgarförslag inlämnat av Ambjörn Thunberg föreslås att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att i den kommunägda skogen kring Långehäll i 
Blomstermåla och längst Alsterån bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk och eventuellt 
bildandet av ett naturreservat. 

I miljömålen som Mönsterås kommun beslutat om, har det satts upp mål för tillgänglig natur 
med stärkt biologisk mångfald. Exempelvis är ett förslag till aktivitet i miljömålen att se över 
möjligheterna att införa formellt skydd av kommunägd mark med särskilt höga naturvärden. 
Länsstyrelsen har 2020 gett ett förslag till ett område kring Skäppentorp och detta har 
kommunen ställt sig positiva till. Beslut att naturreservat ska inrättas väntas under 2022. 

Mönsterås kommun anlitar Södra för förvaltning av kommunens skogsinnehav. Södra ställer 
höga krav i och med att de är skogsbrukscertifierade. Ett av många krav som ingår i 
certifieringen är att minst 5 % av skogsarealen avsätts till att bevara och utveckla 
naturvärden. I nuvarande skogsbruksplan för Mönsterås kommun avsätts mer än 5 % och i 
dessa områden prioriteras ofta lövträd. 

Mönsterås kommuns skogsmarker uppgår till 2094 ha – varav 1310 ha räknas som 
tätortsnära områden. Vid de tätortsnära områdena – så är kommunens policy att undvika 
trakthyggesbruk i så stor mån som det går. Ett mål som är beslutat i de lokala miljömålen. 

Medborgarförslaget önskar att kommunen går över till kalhyggesfritt skogsbruk. D v s att 
skogen sköts så att marken alltid är skogbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna 
ytor. Modellen är dock svår att tillämpa i Mönsterås på grund av markförhållanden och att 
nederbörden är låg på östra sidan av Sverige jämfört med västra sidan av landet. På grund av 
de torra förutsättningar som råder så behöver marken och skogen ställas om för att i 
framtiden stå i mot de kommande klimatförändringar med högre temperatur och minskad. 
Därför måste ett aktivt val av trädslag göras. Valet av träd har landat på tall.  

Tallen är ett pionjärträdslagi och vill ha rikligt med solljus och då passar inte hyggesfritt 
skogsbruk då modellen på sikt leder till att gran sprider sig till luckorna i större omfattning än 
vad tall har möjlighet att göra. Detta är problematiskt på de torra markerna som finns på 
Skäppentorp då granen inte tål torka i längre perioder. Vidare kan nämnas att Skäppentorp är 
hårt drabbad av granbarkborre på grund av att det växer gran på olämpliga och torra marker 
som det istället borde vara tall på.  

Det finns ytterligare problem med naturlig föryngring, bland annat att örnbräken får ett 
övertag jämfört med de självföryngrade plantorna. Örnbräken trivs bäst på mellangoda 
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marker som kommunens skogar till stor del består av. Tyvärr har detta problem ökat de sista 
30 åren på grund av det allt högre kvävenedfallet.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-30 § 257 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-30 § 257 
KS 2019/194 Medborgarförslag

 
i De trädslag som är först att på naturlig väg återbeskoga en kal yta. Pionjärträd karaktäriseras av snabb tillväxt, 
hög frosttålighet och god fröspridning. Exempel på pionjärträd är al, asp, björk, sälg och tall. 
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§ 87  

Svar på medborgarförslag - Våld i nära relationer 
Diarienummer: 2021/291 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Ann Sellberg föreslås bland annat att tjänstemän och 
förtroendevalda utbildas i arbete mot våld i nära relationer.  

Yttrande  
Det finns pågående arbeten i kommunen, både förvaltningsspecifikt och tvärsektoriellt när 
det gäller våld i nära relationer samt barnkonventionen, som berör de förslag som tas upp i 
medborgarförslaget.  

Det som nämns i medborgarförslaget är viktiga synpunkter och värderingar vad gäller barns 
rättigheter. Det går i linje med såväl barnkonventionen, nationella riktlinjer, regionala 
överenskommelser och kommunala styrdokument.  

Nedan lämnas svar på punkterna i medborgarförslaget: 

1. Delvis sker redan det som förslås och alla bör ha en grundläggande kunskaps om 
våldets mekanismer och konsekvenser så väl för den enskilda individen som 
samhället i stort. Information och utbildning om våldsutsatthet med mera behöver 
vidareutvecklas för att nå fler, i dagsläget är det främst tjänstemän och medborgare i 
våra verksamheter som får del av detta.  
 
Det förs även samtal om hur kommunen skulle kunna bli del av Länsstyrelsens 
satsning En kommun fri från våld. 
 

2. Förslaget är bra och också något som redan görs inom vissa verksamheter men som 
behöver utvidgas till att omfatta alla nyanställda. Hur ett sådant genomförande skulle 
kunna se ut behöver utredas vidare för att genomförandet ska bli så bra som möjligt.  
 

3. Se svaret ovan.  
 

4. Ja, uppföljning är väldigt viktigt och strukturen för uppföljning behöver också utredas 
och planeras som en del i genomförandet. 
 

5. Det pågående barnrättsarbetet i kommunen kommer medföra att frågor som rör 
barn rätt och barnperspektiv kommer bli en del i mötesstrutkuren. I detta kommer 
även frågor som rör barns utsatthet att bli mer uppmärksammade. 
 

6. Det är viktigt att ansvaret för att upprätthålla och genomföra eventuella 
utbildningssatsningar samordnas. Den naturliga organisatoriska platsen för detta är 
inom folkhälsoarbetet. Vilket i dag redan görs i andra frågor som rör exempelvis 
våldsutsatthet.  
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Som nämnts ovan är detta viktiga frågor, hur det fortsatta utvecklingsarbetet ska utformas är 
något som ska hanteras i befintliga arbetsgrupper.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-07 § 212 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-06-07 § 212 
KS 2021/291 Yttrande  
KS 2021/291 Medborgarförslag 
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§ 88  

Svar på medborgarförslag - Bättre skolmiljö för lärare och 
elever på Tillingeskolan 
Diarienummer: 2019/275 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Anna Broette föreslås åtgärder för en bättre skolmiljö för 
både lärare och elever på Tillingeskolan i Timmernabben.  

Yttrande  
Medborgarförslaget har tyvärr blivit liggande utan respons och därför har också 
förutsättningarna vid Tillingeskolan förändrats sedan förslaget lämnades. I förslaget nämns 
att det var hög omsättning på lärare, att rektor och stödpersonal användes som vikarier och 
att studieron brast. Förslaget innehåller bland annat kompetensutvecklingsinsatser. 

Sedan dess finns en ny skolledning på skolan och ett aktivt arbete med studiero och resultat 
har genomförts. Personalomsättningen har stabiliserats och skolan har idag bland de bästa 
studieresultaten i kommunens skolor. Tillingeskolan har genomfört olika 
kompetensutvecklingsinsatser under dessa år och utvecklas vidare. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-30 § 264 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-30 §264 
KS 2022/275 Medborgarförslag 
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§ 89  

Svar på medborgarförslag - Farligt övergångsställe 
Diarienummer: 2022/25 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

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

Yttrande  
Farthindret med övergångställe anlades för ca 10 år sedan med syftet att skapa en tryggare 
passage för människor som korsar Parkgatan samt att få till en tryggare korsning 
Parkgatan/Älgerumsvägen genom att få ner bilarnas hastighet på Parkgatan. Höga 
hastigheter på denna sträcka var tidigare ett problem.  

Att genom smalna av körbanan sänks fordonens hastighet och underlättar för gående och 
cyklister att korsa en gata. Passagen över körbanan blir också kortare när körbanan smalnas 
av och då både ser och syns gående och cyklister bättre. 

Att smalna av körbanan i mitten i stället för ett av de två körfälten ger fördelen att bilar från 
båda hållen behöver minska sin hastighet. Hade avsmalningen endast anlagts på ett körfält 
förändras inte hastigheten på den sidan där hindret inte finns, hastigheten kan t o m öka. 
Från ett trafiksäkerhetsperspektiv (främst för oskyddade trafikanter) är det betydligt säkrare 
att ha två fordon som kör i en hastighet av 30 km/tim än ett fordon som färdas i 60 km/tim 
medan det andra står stilla. Vid fördubblad hastighet fyrdubblas både bromssträcka och 
krockvåld. 

I gaturummet är samspelet en av de viktiga förutsättningarna för att trafikanter ska kunna 
röra sig på ett säkert sätt. Vid avsmalningarna är det fordonet som kommer fram sist som 
skall vänta medan det andra passerar avsmalningen. Kommer fordonen fram samtidigt så 
gäller ögonkontakt och sunt förnuft. Alla trafikanter är skyldiga att anpassa hastigheten till 
rådande förutsättningar enligt 3 kap. 14§ trafikförordningen (1998:1276). Det finns inte några 
rättigheter utan enbart skyldigheter i trafiken. 

När det gäller önskemålet om farthinder för cyklister i området så är kommunen restriktiv till 
att anlägga farthinder i cykelvägnätet. Även cyklister är skyldiga att anpassa sin hastighet 
efter rådande förhållanden.  

Mönsterås kommun har förståelse för svårigheten som uppstår när bilar kommer i hög fart 
men den samlade bedömning är att farthindret/övergångsstället inte bör förändras. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16 § 248 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  
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Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-16 § 248 
KS 2022/25 Yttrande  
KS 2022/25 Medborgarförslag 
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§ 90  

Svar på medborgarförslag - Utökade parkeringsmöjligheter vid 
Kronobäcks klosterruin 
Diarienummer: 2022/118 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Irene Holm föreslås att kommunen köper in mark i anslutning 
till befintlig mark vid Kronobäcks klosterruin för att kunna utöka parkeringsmöjligheterna. 

Yttrande  
Klosterruinen är belägen på fastigheten Kronobäck 1:7 som omfattar ca 8200 kvm. I sydvästra 
delen finns en grusad parkering med plats för ca 20–25 bilar. I sydöstra hörnet av fastigheten 
finns en gräsyta som kan och som brukar användas för extra parkering vid större evenemang. 
Rent ytmässigt bör det kunna gå att få in 35–40 tillfälliga bilplatser om dessa tydligt märks ut.  

Att kommunen ska köpa in ytterligare mark med syftet att anordna fler parkeringsplatser kan 
inte tekniska förvaltningen i detta läge se som prioriterat när detta behov ställs mot alla 
andra behov förvaltningens budget ska tillgodose.  

I stället rekommenderar förvaltningen de föreningar som har evenemang som kräver mer 
parkering än Kronobäck 1:7 kan erbjuda att ta kontakt med markägare i närheten för att 
under dessa evenemang arrendera delar av omliggande åkermark för tillfällig parkering.  

Mönsterås kommuns samlade bedömning är att inte köpa in mer mark med syftet att utöka 
parkeringsplatserna för klosterruinen.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16 § 249 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-08-16 § 249 
KS 2022/118 Yttrande 
KS 2022/118 Medborgarförslag 
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§ 91  

Meddelanden 
Diarienummer: 2022/1 

 

Beslut  
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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§ 92  

Delegationsbelsut 
   

 

Beslut  
Kommunstyrelsen antecknar bifogade delegationsbeslut till protokollet.  

Sammanfattning   
I ärendet bifogas listor över delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag  
Överlåtelse av tomträtt 2022-07-01 
Bostadsanpassningsbidrag 2022-05-03 – 2022-08-30 
Serveringstillstånd 2022-05-03 – 2022-08-30 
Strandskyddsdispens 2022-05-03 – 2022-08-30 
Samhällsbyggnadschef 2022-05-03 – 2022-08-30 
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§ 93  

Kommunchefen informerar 
   

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande:  

 Sjukfrånvaro  
 Befolkningsutveckling  
 Arbetslöshet  
 Sunt arbetsliv  
 Nära vård  
 Flyktingmottagande  
 Personalförändringar 
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