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Plats

Distansmöte via Microsoft Teams

Tid

2021-03-29, Klockan 12:00-12:10

Beslutande

Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Jimmy Persson (C)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Katarina Johansson (C)
Åsa Ottosson (M)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Robert Rapakko (S)
Lejla Radovic (S)
Lars Hollner (S)
Jacqueline Doohan (C), tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Domeij (M), tjänstgörande ersättare
Renée Solstad (S), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande

Lene Hollner (S), icke tjänstgörande ersättare
Sara Johansson, ekonomichef
Fredrik Johansson, kommunchef
Frida Welin, kommunsekreterare

Utsedda att justera

Jens Robertsson och Robert Rapakko

Justering plats och tid

Digital justering 2021-03-29

Underskrifter
Paragrafer 38-39
Sekreterare Frida Welin
Ordförande Anders Johansson
Justerande Jens Robertsson

Robert Rapakko

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på
hemsidan www.monsteras.se
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Ärenden
§ 38
§ 39

Utökning av lånevolym
Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser
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2021/59
2021/66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunstyrelsen
KS §38 dnr 2021/59

Utökning av lånevolym
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det
vill säga öka kommunens skulder med totalt 30 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 10
miljoner kronor.

Sammanfattning
Kommunens investeringar finansieras främst via det utrymme som årets avskrivningar tillsammans
med årets resultat medger. Om dessa medel understiger genomförda investeringar måste övrig
finansiering ske genom nyupplåning. Förslaget till utökad investeringsbudget för 2021 innebär ett
ökat behov av nyupplåning.
I samband med antagande av utökad budgetrapport 2021, i november 2020, beslutade
kommunfullmäktige om nyupplåning på maximalt 20 miljoner kronor för år 2021. För att klara
finansieringen av den justerade investeringsbudgeten för 2021 bedöms nyupplåning på ytterligare 10
miljoner kronor under innevarande år behövas.

Beslutsunderlag
KS 2021/59 Tjänsteutlåtande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Kommunstyrelsen
KS §39 dnr 2021/66

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås att delegera rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser, enligt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8), till Mönsterås kommuns
krisledningsnämnd.

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Förutsättningarna för att utfärda
en föreskrift med ett sådant förbud är följande:





Det finns på platsen en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter
som talar för att trängsel kan komma att uppstå.
Föreskrifterna innebär inte ett hinder mot att förflytta sig inom riket.
Föreskrifterna innebär inte heller i övrigt obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
En plats som omfattas av en föreskrift måste tydligt identifieras.

Beslutanderätten utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess
talar för att det finns intresse att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller nämnd. Det finns
grundlagsskydd för den fria rörligheten. Därför bör man se förbudsföreskrifter inom området som
frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Beslut i sådana frågor kan
inte överlåtas till nämnd eller styrelse. Överlåtelse kan dock göras, under förutsättning att det
förenas med villkor som minskar förbundens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbund
bara får gälla under korta perioder eller på vissa angivna och begränsade områden.

Beslutsunderlag
KS 2021/66 Tjänsteutlåtande
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