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Justeras av 
Ann Petersson (C), ålderspresident §§ 93-94  
Jens Robertsson (C), ordförande §§ 95-111 
Jacqueline Doohan (C) 
Lejla Radovic (S) 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Justeras den 
2022-10-27 

 
 
 
 
 
 
 
______________ 

Anslag/bevis 
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Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.  

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
Datum när anslaget sätts upp 2022-10-28 
Datum när anslaget tas ned 2022-11-19 
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§ 93  

Kallelse och kungörelse 
   

 

Beslut  
Kallelse och kungörelse godkänns.  

Sammanfattning   
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 17 oktober 2022. Kallelsen 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 17 oktober 2022. 
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§ 94  

Val av presidium 
Diarienummer: 2022/282 

 

Beslut  
Jens Robertsson (C) utses till kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022–
2026.  

Erik Jonsson (S) utses till kommunfullmäktiges vice ordförande för mandatperioden 2022–
2026.  

Gabriela Gallardo (SD) utses till kommunfullmäktiges andre vice ordförande för 
mandatperioden 2022–2026.  

Sammanfattning   
Kommunfullmäktige har att utse en ordförande och två vice ordförande för åren 2022–2026.  

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C) nominerar Jens Robertsson till kommunfullmäktiges ordförande.  

Robert Rapakko (S) nominerar Erik Jonsson till kommunfullmäktiges ordförande.  

Ålderspresidenten ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser 
Jens Robertsson till ordförande.  

Votering begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.  

Jacqueline Doohan (C) och Lejla Radovic (S) utses till rösträknare.  

Med 20 röster för Jens Robertsson (C), 19 för Erik Jonsson (S), 1 röst för Anders Johansson (C) 
och 9 blanka röster har kommunfullmäktige beslutat att utse Jens Robertsson (C) till 
ordförande.  

Robert Rapakko (S) nominerar Erik Jonsson (S) till kommunfullmäktiges vice ordförande.  

Ålderspresidenten ställer proposition på Robert Rapakkos (S) förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Anni Juhl Nielsen (SD) nominerar Gabriela Gallardo (SD) till kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande.  

Robert Rapakko (S) nominerar Viktoria Berkeby (S) till kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande.  

Ålderspresidenten ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser 
Gabriela Gallardo till andre vice ordförande.  

Votering begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.  

Jacqueline Doohan (C) och Lejla Radovic (S) utses till rösträknare.  

Med 28 röster för Gabriela Gallardo (SD), 19 för Viktoria Berkeby och 2 blanka har 
kommunfullmäktige beslutat att utse Gabriela Gallardo till andre vice ordförande.  
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§ 95  

Val av valberedning 
Diarienummer: 2022/282 

 

Beslut  
Till valberedning för mandatperioden 2022–2026 utses:  

Ledamöter  
Ann Petersson (C) 
Robert Rapakko (S)  
Madeleine Rosenqvist (KD)  
Lars Hollner (S)  
Christer Olsson (SD)  
Patrik Nilsson (M)  
Renée Solstad (S)  
Torbjörn Uddén (L)  
Anna Borgström (V)  

Ersättare  
Anders Johansson (C) 
Martin Samuelsson (S)  
Björn Östman (KD) 
Erik Jonsson (S)  
Robin Schöttke (SD) 
Anna-Lena Eriksson (M) 
Gustav Gustavsson (S)  
Maria Björklund-Strömberg (L)  
Stellan Hamrin (V) 

Ordförande: Ann Petersson (C) 
Vice ordförande: Robert Rapakko (S) 

Sammanfattning   
På det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för 
mandatperioden. Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare.  

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C) nominerar Ann Petersson (C) till ledamot och sig själv till ersättare i 
valberedningen.  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) nominerar Madeleine Rosenqvist (KD) till ledamot och Björn 
Östman (KD) till ersättare i valberedningen.  

Åsa Ottosson (M) nominerar Patrik Nilsson (M) till ledamot och Anna-Lena Eriksson (M) till 
ersättare i valberedningen.  

Torbjörn Uddén (L) nominerar sig själv till ledamot och Maria Björklund Strömberg (L) till 
ersättare i valberedningen.  

Anni Juhl Nielsen (SD) nominerar Christer Olsson (SD) till ledamot och Robin Schöttke (SD) till 
ersättare i valberedningen.  
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Robert Rapakko (S) nominerar sig själv, Lars Hollner (S), Renée Solstad (S) och Anna 
Borgström (V) till ledamöter i valberedningen. Han nominerar även Martin Samuelsson (S), 
Erik Jonsson (S), Gustav Gustavsson (S) och Stellan Hamrin (V) till ersättare i valberedningen.  

Robert Rapakko (S) begär att val av ledamöter och ersättare i valberedningen ska ske 
proportionellt. Begäran bifalles.  

Jacqueline Doohan (C) och Lejla Radovic (S) utses till rösträknare.  

Valsedlarna är enkla, omärkta och lika till storlek, material och färg. Även blanka valsedlar 
tillhandahålls. Valurnan kontrolleras och det konstateras att den är tom.  

Ledamöterna ropas upp och lämnar sin valsedel i urnan.  

Valsedlarna tas upp ur urnan och det konstateras att antalet valsedlar överensstämmer med 
antalet röstande. Valsedlarna är giltiga enligt 8 och 9 §§ i lagen om proportionella val.  

Valsedlarna sorteras på valsedelgrupp. Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna har valsamverkan under namnet Alliansen. Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet har valsamverkan under namnet Röd valsamverkan.  

Jämförelsetalet för fördelningen av de nio platserna bestäms av mandatfördelningen i 
fullmäktige.  

S 17 mandat  
C 12 mandat  
SD 9 mandat  
M 4 mandat  
KD  4 mandat  
V  2 mandat 
L  1 mandat  

Den grupp som får det högsta jämförelsetalet får den första platsen utifrån följande 
förutsättningar:  

Jämförelsetalet för en grupp är lika med det antal röster som valsedelsgruppen har fått, så 
länge gruppen inte tilldelats någon plats. För varje gång en grupp tilldelats en plats, ska 
jämförelsetalet beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar det 
antalet platser som gruppen har tilldelats, ökat med 1. Vid lika jämförelsetal ska avgörandet 
ske genom lottning.  

Jämförelsetalen innan någon plats tilldelas blir  

Alliansen  21 
Röd valsamverkan  19 
Sverigedemokraterna  9  

1. Den första platsen tilldelas alliansen med Alliansen med jämförelsetalet 21.  
2. Den andra platsen tilldelas Röd valsamverkan med jämförelsetalet 19.  
3. Den tredje platsen tilldelas Alliansen med jämförelsetalet 10,5.   
4. Den fjärden platsen tilldelas Röd valsamverkan med jämförelsetalet 9,5.  
5. Den femte platsen tilldelas Sverigedemokraterna med jämförelsetalet 9,0.  
6. Den sjätte platsen tilldelas Alliansen med jämförelsetalet 7,0.  
7. Den sjunde platsen tilldelas Röd valsamverkan med jämförelsetalet 6,33.  
8. Den åttonde platsen tilldelas Alliansen med jämförelsetalet 5,25.  
9. Den nionde platsen tilldelas Röd valsamverkan med jämförelsetalet 4,75.  
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Alliansen nominerar Ann Petersson (C) till ordförande i valberedningen.  

Röd valsamverkan nominerar Robert Rapakko (S) till ordförande i valberedningen.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
utse Ann Petersson (C) till valberedningens ordförande. 

Röd valsamverkan nominerar Robert Rapakko (S) till vice ordförande i valberedningen.  

Ordförande ställer proposition på Röd valsamverkans förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  
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§ 96  

Delårsrapport 2022-08-31 och framtidsprognos 
Diarienummer: 2022/276 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar   

Att godkänna upprättad delårsrapport.   

Att socialnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva pågående effektiviseringsarbete 
samt presentera en redovisning av effektiviseringsarbetet för att minimera det 
prognostiserade underskottet för kommunstyrelsen 2022-11-08.  

Att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen.  

Att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen.  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och 
kostnadsbesparande åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder/förvaltningar.  

Sammanfattning   
Delårsbokslutets syfte är att belysa den rådande ekonomiska situationen för Mönsterås 
kommun och dess koncernbolag. Rapporten ska ge en indikation på om antagna mål kommer 
att unna uppnås under året. Avseende det ekonomiska resultatet lämnas dels ett utfall för 
årets första åtta månader för kommunen och de kommunala bolagen och dels en prognos för 
helåret för kommunen.  

Mönsterås kommun uppvisar ett prognostiserat resultat för helåret på -5,8 miljoner kronor, 
vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -10,2 miljoner kronor. Differenserna mellan 
budget och prognos är betydande på olika poster och inom olika verksamheter men den 
största delen av den negativa budgetavvikelsen hänför sig till finansnettot där återföringen av 
de orealiserade vinsterna finns. Det finns positiva budgetavvikelser främst bland 
skatteintäkter för året. Nämnderna redovisar ett prognostiserat underskott om -15,1 miljoner 
kronor vilket påverkar resultatet negativt.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-11 § 96 att kommunfullmäktige bör besluta att godkänna 
upprättad delårsrapport, att socialnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva pågående 
effektiviseringsarbete samt presentera en redovisning av effektiviseringsarbetet för att 
minimera det prognostiserade underskottet för kommunstyrelsen 2022-11-08, att särskilda 
uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. Redovisning ska ske 
till kommunstyrelsen, att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet 
ska rapporteras till kommunstyrelsen samt kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga 
omprioriteringar och kostnadsbesparande åtgärder för eventuell överföring mellan 
nämnder/förvaltningar. 

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S) och Anni Juhl Nielsen (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-10-04 § 279 
KS 2022/276 Delårsrapport 2022-08-31 
KS 2022/276 Redovisning av övergripande mål 1-5 
KS 2022/276 Redovisning av tilldelade uppdrag 2022

10



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 97  

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2022-08-31 
Diarienummer: 2022/276 

 

Beslut  
Revisionsrapporterna och utlåtandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten, i all väsentlighet, är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god revisionssed. Att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med 
de finansiella målen. Resultatmålet uppnås ej för år 2022, där obalanser mellan budget och 
nämndernas nettokostnader prognostiseras. Att verksamhetens utfall, utifrån 
delårsrapportens återrapportering, delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen 
i budget. Revisorerna anser att de övergripande målen i större utsträckning behöver åsättas 
tydligare indikatorer till grund för bedömning av måluppfyllelsen.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/276 Revisorernas bedömning av delårsrapporten  
KS 2022/276 Rapport delårsgranskning 2022 Mönsterås kommun  
KS 2022/276 Rapport delårsgranskning 2022 God ekonomisk hushållning 
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§ 98  

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram 
Diarienummer: 2022/277 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

Att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans 
ram (Egenandelsprogrammet) och  

Att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

Att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

Att uppdra åt kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 
Mönsterås Kommuns räkning. 

Sammanfattning   
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador 
sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkring sker i samverkan 
med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 
möjlighet att avropa ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som 
tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Mönsterås Kommun nya möjligheter till effektivisering av 
riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-11 § 97 att kommunfullmäktige bör besluta att godkänna 
att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som 
beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet), att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra 
bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget, att godkänna 
nytt ägardirektiv till Kommunassurans, att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare 
att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget, att 
godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt att uppdra åt kommunens 
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firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Mönsterås Kommuns 
räkning. 

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-10-11 § 97 
KSAU 2022-10-04 § 278 
KS 2022/277 Tjänsteutlåtande  
KS 2022/277 Skrivelsen Riskhantering i Mönsterås Kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kommentarer. 
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§ 99  

Sammanträdesplan 2023 
Diarienummer: 2022/246 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum 2023:  

27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 12 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november och 
18 december. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-13 § 269 att sammanträda följande 
datum 2023:  

17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 7 mars, 21 mars, 28 mars, 4 april, 18 april, 2 
maj, 9 maj, 16 maj, 23 maj, 13 juni, 27 juni, 15 augusti, 29 augusti, 5 september, 19 
september, 3 oktober, 17 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 28 november och 
12 december.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-11 § 98 att sammanträda följande datum 2023:  

10 januari, 7 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 30 maj, 12 september, 10 oktober, 14 
november och 5 december.  

Beslutsunderlag  
KS 2022-10-11 § 98 
KSAU 2022-09-13 § 269 
KS 2022/246 Sammanträdesplan 2023
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§ 100  

Rapportering icke verkställda beslut 2022 
Diarienummer: 2022/245 

 

Beslut  
Rapporteringen av icke verkställda beslut 2022 kvartal 1 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Det finns tre icke verkställda beslut för kvartal 1 2022 som är rapporterade till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).  

Ett tidigare ej verkställt beslut gällande dagverksamhet är rapporterat som verkställt. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2022-10-11 § 101 att kommunfullmäktige bör lägga 
rapporteringen av icke verkställda beslut 2022 kvartal 1 till handlingarna.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2022-10-11 § 101 
KSAU 2022-09-13 § 270 
KS 2022/245 Rapportering icke verkställda beslut 2022, kvartal 1 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 101  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Gynnande av 
biologisk mångfald i Korpemåla 
Diarienummer: 2022/51 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.   

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. 

Yttrande  
Mönsterås kommun delar bedömningen att den biologiska mångfalden skulle gynnas av att 
hävden av strandängen återupptas. Arrendatorn har lovat att släppa ut betesdjur i området 
så fort som möjligt under året. På grund av tidsbrist har det dock ännu inte skett. Tekniska 
förvaltningen har en kontinuerlig dialog med samtliga arrendatorer av kommunägd mark och 
kommer följa upp skötseln av strandängen löpande. Om området fortsätter stå utan hävd bör 
villkoren i arrendeavtalet ses över för att säkerställa en långsiktig skötsel. Det kan finnas fler 
kommunägda betesmarker med bristande hävd där skötseln inte är reglerad i 
arrendeavtalen. En generell översyn av arrendeavtalen bör genomföras i dialog med 
arrendatorerna för att skapa en tydlighet kring vilken typ av skötsel som är önskvärd och vad 
som förväntas av arrendatorerna. Miljö- och byggförvaltningen anser att bete är en lämplig 
skötsel för att bibehålla och stärka de biologiska värdena på strandängen i Korpemåla och ser 
inte något behov av att ta fram en mer ingående skötselplan.   
Beslutsunderlag  
KS 2022-10-11 § 99 
KSAU 2022-09-13 § 268  
KS 2022/51 Yttrande 
KS 2022/51 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 102  

För kännedom: Svar på medborgarförslag - Multihallen 
Diarienummer: 2021/282 

 

Beslut  
Medborgarförslaget och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Christer Lundgren och Lars Krantz föreslås att ansvaret för 
multihallen flyttas till kultur- och fritidsförvaltningen.  

Yttrande  
Bakgrunden till förslaget bygger på att kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut merparten av 
kommunens sporthallar och andra idrottsanläggningar och har en taxa som är bättre 
anpassad för ändamålet som Mönsterås Boule Club har.  

Medborgarförslaget har diskuterats i kommunen och det finns en samsyn på att det är bra att 
flytta uthyrningen från tekniska förvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ser även möjligheter att använda lokalerna till fler områden på sikt.  

Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 2022-08-31 och sedan i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27. 

Beslutsunderlag  
KS 2022-10-11 § 100 
KSAU 2022-10-04 § 283 
KS 2021/282 Yttrande 
KS 2021/282 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 103  

För kännedom: Revisionsrapport - Granskning av inköp och 
upphandling Mönsterås Bostäder AB 
Diarienummer: 2022/132 

 

Beslut  
Revisionsrapporten och yttrandet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Lekmannarevisorerna i Mönsterås Bostäder AB har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av inköp och upphandling. Granskningens syfte har varit att bedöma om inköp och 
upphandling hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Utifrån 
genomförd granskning var PwC:s samlade bedömning att inköp och upphandling inte helt 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt och inte helt med tillräcklig intern kontroll. Mot bakgrund 
av vad som framkommit i granskningen lämnas följande rekommendationer:  

 Styrelsen rekommenderas att revidera gällande styrdokument så att dessa 
harmonierar med gällande lagstiftning samt tillse att dessa tillämpas i samtliga delar 
(exempelvis vad avser uppföljning och användande av blanketter och checklistor). 

 Styrelsen rekommenderas att utveckla den interna kontrollen genom att fler 
avtalsområden följs upp vad avser avtalstrohet, samt att det även finns en kontroll av 
att avtalsvillkor och dokumentationskrav efterlevs. 

 Styrelsen rekommenderas att upphandlingar följs upp årligen och redovisas för 
styrelsen i enlighet med vad som anges i gällande riktlinjer. 

 Styrelsen rekommenderas att tillse att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

Mönsterås Bostäder AB har yttrat sig över rapporten.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/132 Yttrande från Mönsterås Bostäder AB  
KS 2022/132 Missiv  
KS 2022/132 Revisionsrapport  
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 104  

Medborgarförslag - Gång- och cykelbro 
Diarienummer: 2022/285 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Andreas Karlsson föreslås att Mönsterås kommun bygger en 
gång- och cykelbro över E22 bakom Vattenpalatset i Mönsterås.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/285 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 105  

Medborgarförslag - Återbruka mera 
Diarienummer: 2022/286 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Andreas Karlsson föreslås att Mönsterås kommun möjliggör 
försäljning av inlämnat byggmaterial på Mörkeskog.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/286 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 106  

Medborgarförslag - Matavfall 
Diarienummer: 2022/287 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Andreas Karlsson föreslås att Mönsterås kommun sänker 
sopviktsavgiften för matavfall.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/287 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 107  

Medborgarförslag - Trygghetsråd 
Diarienummer: 2022/289 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Andreas Karlsson föreslås att kommunen bildar ett 
trygghetsråd.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/289 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 108  

Medborgarförslag - Att beslut om biogas ogiltighetsförklaras 
Diarienummer: 2022/288 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickade av Jenny Karlsson, Maria Dawson samt Jonas och Karolin 
Helander föreslås att Mönsterås ogiltigförklarar beslut rörande den planerade 
biogasanläggningen i Grimhult.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/288 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 109  

Medborgarförslag - Live-streaming för aktiviteter i kommunen 
Diarienummer: 2022/297 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Andreas Karlsson föreslås att kommunen inför live-streaming 
av evenemang i kommunen.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/297 Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 110  

Medborgarförslag - Stötta matbutiker med elräkningarna 
Diarienummer: 2022/298 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat att Andreas Karlsson föreslås att kommunen inför ett stöd till 
matbutiker med höga elkostnader.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/298 Medborgarförslag
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-24 

 

§ 111  

Nästa möte 
   

 

Beslut  
Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 28 november klockan 
18.30. 
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